
 

 

 
 

 مسائل مربـوط به اجرا و نظـارت

 ها تـأسیسات برقی در ساختمان
 

  
 
 
 

 هاي نظام مهندسی ویژه آزمون 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   :فانمؤل 

 مهدي عرب صادق 

 ایمان سریري آجیلی 

 پوریا ساسانفر 

 حامد تشیع 

 

 

 



  
 1363 -صادق، مهدي  عرب :سرشناسه  

 صادق، ایمـان سـریري آجیلـی،     ها / مولفان مهدي عرب مربوط به اجرا و نظارت تأسیسات برقی در ساختمانمسائل  پدیدآور: عنوان و نام 

 پوریا ساسانفر، حامد تشیع  

 1397تهران، نوآور  مشخصات نشر: 

  مشخصات ظاهري: 

 978-600-168-398-5 شابک: 

 فیپا مختصر نویسی: وضعیت فهرست 

 قابل دسترسی است. http:// opac.nlai.irاثر در نشانی  فهرستنویسی کامل این یادداشت: 

 1359 -سریري آجیلی، ایمان شناسه افزوده: 

 1360 - پوریا، ساسانفر شناسه افزوده: 

 1358 -تشیع، حامد  شناسه افزوده: 

 5436246 شماره کتابشناسی ملی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل مربوط به اجرا و نظارت 

 ها در ساختمانتأسیسات برقی 
 

 ان سریري آجیلی، پوریا ساسانفر، حامد تشیعمیصادق، ا مهدي عرب: انمؤلف

 ناشر: نوآور

 نسخه 1000شمارگان: 

 ـ نوبت چاپ: 

 978-600-168-398-5شابک: 

 تومان مت:یق

 

 
 

ـان فخـر راز  یابان انقالب، خینوآور، تهران، خ ـان شـهدا  ی، خياب  يژانـدارمر  ياب
 6، طبقـه دوم، واحـد   58ان، پـالك  یرانیگاه ساختمان اابان دانشیده به خینرس

 www.noavarpub.com 02166484191ـ  92 :تلفن
 
 
 

ن کتاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و      یه حقوق چاپ و نشر ایکل

ناشر محفـوظ و منحصـراً متعلـق بـه      يبرا 1348مصنفان مصوب سال 

ن کتـاب  یـ از ا یتا قسـم یباشد. لذا هرگونه استفاده از کل  ینشر نوآور م

، یکـ ی، نشر الکترونيبردار ، اسکن، عکسیل هر نوع چاپ، فتوکپی(از قب

ل یـ لم فای، فـ يد يو ي، ديد ی، سـ ینترنتـ یهر نوع انتشار بـه صـورت ا  

از نشر نوآور ممنوع بـوده و   یره) بدون اجازه کتبیو غ يریا تصوی یصوت

 د.  رنیگ یقرار م یگرد قانونین تحت پیشرعاً حرام است و متخلف



 

 

 

 

 

رسـاند   هاي این انتشارات، به استحضارتان مـی  نهادن به اعتماد شما به کتاب و ارج ینشر نوآور ضمن قدردان

 یسازي و نشر کتاب، تمام مختلف آماده يها که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

انـد و تـالش    کـار بسـته   بـه  یختـۀ گرامـ  یشما فره ستۀیدرخور و شا یارائۀ کتاب يو همت خود را برا یسع

ک کتاب خوب، هم از نظـر محتـوایی و غنـاي    یاستاندارد  يها ند که از حداقلیرا ارائه نما ياند که اثر کرده

 علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

راي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بـروز  هاي این انتشارات ب رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر،   نقص و اشکال دانست. ازسـوي  توان الزاماً مبرّا از  را نمی يچ اثریایراد و اشکال در کار وجود دارد و ه

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مسـلّم خواننـدگان        این انتشارت بنابه تعهدات حرفه

ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـکال       سعی دارد از هر طریق ممکن، به گرامی،

 ها رفع نماید. هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالی کتاب

ب با اشکاالت، نواقص و ن مطالعۀ کتایکه ح یم درصورتیتقاضا دار یختۀ گرامیراستا، از شما فره لذا در این 

د پس یا خود کتاب انجام داده يد، اگر اصالحات را بر رویدر آن برخورد نمود ییا محتوایشکلی  يرادهایا ای

بـا انتشـارات، ارسـال     ینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگیشدة خود را با هز شیرایاز اتمام مطالعه، کتاب و

ا یـ د، لطـف کـرده عکـس    یا ادداشت نمودهی يا روي برگۀ جداگانه د، و نیز چنانچه اصالحات خود را بریینما

ن یـ د، تـا ا ییـ ل انتشارات نـوآور ارسـال نما  یمیاسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ا

هاي بعدي کتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه        ها و ویرایش موارد بررسی شده و در چاپ

 ، شکلی و ساختاري آن گردد.یفیحتوایی کتاب و ارتقاء سطح کپربارترشدن م

منظـور   نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه 

کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       یعلمی و فرهنگی، درصـورت  يو همکار یر و تشکر از این همدلیتقد

رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ       ن اصالحات، بهزایمتناسب با م

تـان ارسـال   یعنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برا      شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را بـه  اصالح

ر یدکتاب نیزاز زحمـات شـما تقـ    يرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدیکه اصالحات تأث ید، و درصورتینما یم

 شود. یم

زان در یـ شـما عز  يکارهـا  شنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  یآورندگان کتاب، از پ دین نشر نوآور و پدیهمچن

مانه و مشـتاقانه اسـتقبال   یآن صـم  یو علمـ  یفـ یراستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح ک

 ند.ینما یم

 نشر نوآور

 02166484191-2 :تلفن
www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 
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ي کوتاه بـه مـوارد    هاي کلی و در حد اشاره نامهمقررات ملی ساختمان که حاوي مطالب، قوانین و آیین13مبحث 

هاي نظام مهندسی طراحی و نظارت تأسیسات برقـی سـاختمان در ورود بـه حرفـه     ترین منبع آزمون است، اصلی

 مهندسان و نیز مهندسان ناظر است.

برداشـتن  اي اسـت کـه ضـمن در   شاره کوتاه در ذکر موارد اصلی در منبع فوق، نیاز به منبـع تکمیلـی  با توجه به ا

مفاهیم مورد نیاز، در بررسی این موارد، نگاهی تکمیلی به سایر منابع موجود، تجربیات مهندسی و نکـات مـدنظر   

ات ملـی سـاختمان نیـز پرداختـه     مقرر 13هاي متعدد اخیر داشته باشد تا به تفصیل، به تشریح مبحث  در آزمون

 شود.

هاي کارشناس رسـمی   مولفین پس از تجربیات عملی و آموزشی در دانشگاه و صنعت و تدریس کاربردي در دوره

هاي فوق بـا توجـه    دادگستري و نظام مهندسی در ارزیابی، تکمیل و اصالح تدریجی مطالب تدریس شده در دوره

ود در صنعت ساختمان به منظور تکمیل منابع الزم و تجمیع مفاهیم درسی هاي برگزار شده و نیاز موج به آزمون

 ها کتاب حاضر را تألیف شد.   و تجربیات مهندسی و نیز سؤاالت پرسیده شده در آزمون

هاي برگزار شده و پیگیري مکرر از زمان تألیف ایـن کتـاب،    ضمن ارج نهادن به استقبال داوطلبین محترم از دوره

 کند.   نیاز می زان را از مراجعه و سردرگمی در منابع مختلف و پراکنده و گاهی غیردقیق بیکتاب حاضر عزی

 باشد.   انشا... که این کتاب منبع مناسبی براي داوطلبین ورود به حرفه مهندسان و مهندسان ناظر می

 

استقبال این عزیـزان از سـر    ها، و با توجه به ارتباط گسترده نویسنده با داوطلبین و دانش پذیران متعدد این دوره

لطفشان مبنی بر پیگیري تألیف این کتاب، این نیاز احساس شد تا به منظور کمک به داوطلبین محترم که  اکثراً 

درگیر مشغله ي فراوان زندگی شغلی و شخصی خود هستند و به منظـور رهـایی از سـردرگمی ایشـان در منـابع      

ام شود و امید که راهی مفید و مـؤثر باشـد بـراي قبـولی عزیزانـی کـه در       متعدد و گاهاً غیر دقیق، این تألیف انج

شرکت می نمایند و نیز داوطلبین محترمی که به هرعلتی امکـان حضـور در ایـن     3هاي آمادگی آزمون پایه  دوره

 مند فرمائید.ها را ندارند. در پایان خواهشمند است مؤلفین را از نظرات سازنده خود بهره دوره
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 1348ن کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال یه حقوق چاپ و نشر ایکل

ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشـر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه        ي، برا1350آن مصوب  یینامۀ اجرا نییو آ

گـر کتـب، مجـالت،    ین کتـاب، در د یـ ر ایاز مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول و تصـاو   یا قسمتیاستفاده از کل 

ل چـاپ،  یـ برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قب ز هر گونه بهرهیگر، و نیها و موارد د تیات، ساینشر

صـورت   انتشار به از کتاب، و همچنین هر نوع  يبردار اف و عکس يد یه فایل پیپ از آن، تهی، اسکن، تایفتوکپ

از نشـر   یره بــدون اجـازه کتبـ   یو غ يریا تصوی یل صوتیلم، فای، فيد يو  ي، ديد ی، الکترونیکی، سینترنتیا

 رند.یگ یقرار م ییو قضا یگرد قانونین تحت پیحرام است، و متخلّف زیشرعاً ن بوده و یرقانونینوآور ممنوع و غ

ن ین، توسط ایچن نیاف و موارد ا يد یا پیل ورد یصورت فا آور به از کتب نشر نو یچ کتابینکه هیبا توجه به ا

ا موارد یپ، اسکن و یاقدام به تا یتیکه هر سا یارائه نشده است، لذا درصورت ینترنتیت ایچ سایانتشارات در ه

د، ینما ا اقدام به فروش آنیت خود قرار داده و یاز متن کتب نشر نوآور را در سا یا قسمتید و کل یمشابه نما

ت را به عهده دارند و به طور روزانه به یت ادارة ساین انتشارات، که مسئولیا ینترنتیتوسط کارشناسان امور ا

ن کار از ینکه ایشدن هرگونه تخلّف، ضمن ا و در صورت مشخّص یپردازند، بررس یها م تیسا يمحتوا یبررس

ق وزارت فرهنگ و یانتشارات از طر یل قانونیوکباشد،  یز حرام مین یر مجاز و از نظر شرعیغ ینظر قانون

، اقدام یر مراجع قانونیز سای) و نینترنتیو ا يا انهیم رایبه جرا یدگیس رسیس فتا (پلی، پلیارشاد اسالم

 ییو قضا یگرد قانونیان را مورد پی، خاطییو اقدامات قضا یانجام مراحل قانون ی، و طعمل آورده  مقتضی به

 ن انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.یخسارات وارده به ا ۀیقرار داده و کلّ

سو، اُفست یتال، چاپ ریجی، جزوه، چاپ دیۀ کپی، اقدام به تهها یکه هر یک از کتابفروش  ین در صورتیهمچن

به  مزبور یتخلّفات کتابفروش یرسان ند، ضمن اطّالعیاز کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نما

ۀ ناشران، و انجمن ناشران ی، اتّحادیق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمین محترم، از طریر همکاران و موزعیسا

 د.ینما یحقوق خود از متخلّف م يفایاقدام به است ییو قضا یز مراجع قانونیو ن یدانشگاه

 راصلِ کتاب،ینسخۀ غ يه، استفاده و مطالعه از روید، فروش، تهیخر

 ز حرام است.یرمجاز و شرعاً نیغ یانوناز نظر ق

ل موارد فـوق، یخود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قب یانتشارات نوآور از خوانندگان گرام

ق یا از طریو  09123076748و  021 66484191 -2 يها انتشارات نوآور به شماره يها ق تلفـنیا از طـریمراتب را 

ت یتماس با ما در سا يق منویا از طریو  info@noavarpub.com به آدرسل انتشارات یمیا

www.noavarpub.com ز خود یدآورنده و نیع حقوق ناشر، پدییند، تا از تضین انتشارات ابالغ نمایبه ا

 ب ، از کتیعنوان تشکّر و قدردان د، و در راستاي انجام این امر مهم، به یعمل آ  به يریخوانندگان محترم جلوگ

 ند.یافت نمایه دریز هدیانتشارات نوآور ن    



 فصل اول

  نیرو و اتصال زمین هاي سیستم

 شمول مبحث سیزدهم

 
 دیاگرام تولید، انتقال وتوزیع

 شکل: طرح وارة کلی از تولید، انتقال و توزیع برق
 

 
 تولید، انتقال و توزیع برق در ایران هاي مرتبط با شکل: چارت سازمانی شرکت

 

 برخی تعاریف کلی:

 – 230 – 400تر بـدین گونـه اسـت کـه: ولتاژهـاي       باشد اما در ایران استاندارد عمومی بندي رنج ولتاژ داراي چند استاندارد می تقسیم

 هـاي  تر براي توزیع. در برخی از نقـاط کشـور یـا شـبکه     کیلوولت و پایین 20کیلوولت براي فوق توزیع،  63کیلوولت براي انتقال،  132

کیلوولـت، فشـار    33و  20، 11هـاي جریـان متنـاوب بـا ولتـاژ       سیستم کیلوولت نیز استفاده 6/3و  11و  33داخلی صنایع از ولتاژهاي 

 شود. کیلوولت و باالتر فشارقوي نامیده می 63متوسط و ولتاژهاي 

فشار  ساتیتاس ریو سا ینیزم ای ییخطوط هوا هیعبارتند از کل یعموم فیهاي فشار ضع شبکه: یعموم فیهاي فشار ضع شبکه

جعبه  ایجعبه انشعاب  قیو معموالً از طر ریدا یعموم يها در معابر و گذرگاه عیتوز یعموم يها از پست روین عیتوز يکه برا فیضع

 باشند. و کالً متعلق به شرکت می شوند مربوط می سیبه خطوط سرو میقبه طور مست ایو  میتقس

 نامند. می هیتر را ولتاژ ثانو نییو ولتاژ پا هیدر هر پست ترانسفورماتور ولتاژ اول :هیولتاژ ثانو ه،یولتاژ اول



 ها بوط به اجرا و نظارت تأسیسات برقی در ساختمانمسائل مر 12  

فشار  يها و پست ینیزم ای ییخطوط هوا هیعبارتند از کل یعموم يهاي فشار قو شبکه: یعمومو متوسط  يهاي فشار قو شبکه

 باشند. و کالً متعلق به شرکت می ریبرق دا يروین عیتوز ایانتقال  يبر حسب مورد برا شتریب ای لوواتیک 11 يبا ولتاژها يقو

 شوند. می دهیهاي فشار متوسط نام به طور اخص شبکه لوولتیک 33و  20، 11 يبا ولتاژها ینیزم ای ییهوا يها خطوط و پست

 شوند. یم دهینام عیهاي فوق توز به طور اخص شبکه لوولتیک 132و  66، 63يبا ولتاژها يها و پست ینیزم ای ییخطوط هوا

دار هستند. در کشور ما بخش عمده خطوط فوق توزیع  هاي توزیع را عهده خط فوق توزیع وظیفه انتقال انرژي از شبکه انتقال به پست

هاي  توان جزء خطوط فوق توزیع به حساب اورد. پست کیلوولتی را نیز می 132کنند و برخی خطوط  کیلوولت استفاده می 63از ولتاژ 

 .شوند طوط فشار متوسط را به عهده دارند و خود توسط خطوط فوق توزیع تغذیه میتوزیع تغذیه خ

 شوند. می دهیهاي انتقال نام به طور اخص شبکه لوولتیک 400و  230 يبا ولتاژها يها و پست ینیزم ای ییخطوط هوا

کنند  متصل می لیبه نقطه تحو یکاف تیموجود را با ظرف یکه شبکه عموم عیو توز عیخطوط انتقال، فوق توز: یرسان رویخطوط ن

 شوند. می دهینام یرسان رویخطوط ن

که مقطع آن متناسب با قدرت  یرسان رویاز خطوط ن یعبارت است از بخش سیخط سرو: )فی(در شبکه فشار ضع سیخط سرو

متصل  لیا به نقطه تحور عیتوز یپست عموم ای یعموم فیدر نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضع یانشعابات متقاض ایانشعاب 

 باشند. آن می اریکالً متعلق به شرکت و در اخت سیکند. خطوط سرو می

ولت،  400ولت و سه فاز با ولتاژ  230با ولتاژ  فاز کیعبارت است از انشعاب برق  فیانشعاب برق فشار ضع :فیانشعاب برق فشار ضع

 درصد. 5 راتییبا تغ

 ) درصد.-(+5 راتییبا تغ شتریو ب لوواتیک 11 يعبارت است از انشعاب برق با ولتاژها ير قوانشعاب برق فشا :يانشعاب برق فشار قو

 واگذاري شرکت برق

 برق شرکت واگذاري نحوه

 کیلو وات باشد، اداره برق موظف به تامین برق او به صورت فشار ضعیف است.  150کننده تا  حداکثر قدرت مصرفی یک مصرف. اگر 1

 دهد.  کیلو وات، باشد، اداره برق به او برق فشار متوسط می 250کننده بیش از  مصرفمصرف یک . اگر 2

  نماید. کیلووات باشد، اداره برق موضوع را بررسی و تصمیم الزم را در مورد انشعاب اخذ می 250تا  150کننده از  یک مصرف. اگر 3

 کنندگان انواع مصرف

 ، آموزشی، فرهنگی و...خدماتی ،خانگی، عمومی، کشاورزي، صنعتی، تجاري

 برق يها انشعابانواع 

 است: ریبه شرح ز يو کاربر تیبرق بر اساس نوع فعال يها انشعابانواع 

شود که صرفاً به منظور به کار انداختن و  اطالق می یبه انشعاب یخانگمصارف  يانشعاب برق برا :ی) انشعاب برق مصارف خانگالف

 گردد می ریدا یمسکون يدر واحدها یمتعارف خانگ زاتیو تجه لیاستفاده از وسا

 ایـ مطبـوع   هیـ ماننـد آسانسـور، شـوفاژ، تهو    یاشتراک ساتیبه کار انداختن تاس يانشعاب برا نیا :ی) انشعاب برق مصارف اشتراکب

بـه طـور جـدا از     یو عموم یو صنعت یمسکون يها و شهرك یمسکون یهاي ساختمان ها و مجموعه و امثال آن در بلوك یعموم ییروشنا

انشـعاب   کیـ باشند تنهـا   کسانی يکاربر يآن دارا يکه همه واحدها یمجموعه ساختمان ایبلوك و  رگردد. به ه می ریانشعابات دا ریسا

 گردد.   واگذار می یمصارف اشتراک يبرا

) در آنهـا انجـام   رهیـ و غ یعمـوم  ،يتجـار  ،ی(مسـکون  تیـ هایی که چند نوع فعال مجموعه ایها و  بلوك یاشتراک ساتیکه تاس یدر صورت

 واگذار نمود. یانشعاب اشتراک کیاز  شیتوان ب شود مجزا باشد می می

 رود. میبه کار  یخدمات عموم يبرا :ی) انشعاب برق مصارف عمومج

 يهـا  آبپمپـاژ   يبـرق بـرا   يرویـ شود کـه ار ن  اطالق می یبه انشعاب يکشاورز دیانشعاب برق تول ):ي(کشاورزدی) انشعاب برق تولد

از  بـرداري  بهـره پروانـه معتبـر    يکنـد و دارا  اسـتفاده مـی   يمحصـوالت کشـاورز   دیـ تول يپمپاژ مجدد آب برا ایو  ینیزم ریو ز یسطح

 باشد. می زیاي ن آب منطقه يها سازمان

بـرق را بـا    يبهـا با توجه به کاربردشـان بـر حسـب مـورد      يکشاورز ریآب غ يها چاه هی: کليکشاورز ریآب غ يها انشعاب برق چاه -1

 هاي مربوط پرداخت خواهند نمود. تعرفه

کارخانه  ع،یاز صنا برداري بهرهبه کار انداختن و  يبرق برا زشود که ا اطالق می یبه انشعاب (صنعت و معدن): دی) انشعاب برق تولـه
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 عی) و صنادیتول فه(مشخص شده در تعر ها در کارگاه یو دام يهاي کشاورز فرآورده دیتول يبرا يکشاورز عیها، استخراج معادن، صنا

 شود. هستند، استفاده می ربطیاز مراجع ذ برداري بهرهپروانه معتبر  يکه دارا يدیکوچک و صنوف تول

 باشد.  تعرفه می نیگردد مشمول ا می ریمحل کسب دا يکه برا یانشعاب مصارف: ری) انشعاب برق ساو

 يانشعاب برق، ندارند. بها يبرقرار یهاي عموم نهیبه پرداخت هز لیکه تما یانیمتقاض ژهیانشعاب و نیا ) انشعاب برق مصارف آزاد:ز

 یبرق مصرف يبا تعرفه خاص انشعاب بها "و"تا  "الف"از موارد  کیانشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر  یبرق مصرف

انشعابات محسوب  نگونهیاز جمله ا زین یغاتیتبل يو تابلوها ها یراغاندائم، چ ریغ يها خواهد شد. برق افتیآزاد محاسبه و در عابانش

 گردند. می

و  افتیها در جا از شرکت کیبرق را به صورت  يرویباشد که ن می ینیمشترک ژهیانشعاب و نیا فروش مجدد: ي) انشعاب برق براح

 د.رسانن به فروش می یینها نیخود مجدداً به مشترک تیریشبکه تحت مد قیاز طر

مختلف  يها برق مشمول نرخ یهاي ابالغ بوده و بر اساس تعرفه لیمصرف به شرح ذ تیریبرق با توجه به نحوه مد يها انشعابانواع 

 گردند. می

 انشعاب بندي دیگري از انواع تقسیم

 دهند. را کاهش می مصرف بار خود تیریشرکت با اعمال مد یکه در اوقات اوج بار با اعالم قبل ینیمشترک نوع الف: انشعابات

 ایاز افت فرکانس، افت ولتاژ  يری(جهت جلوگ مرکز کنترل شبکه بینی پیشکه بنا بر  یدر حاالت یکه حت ینیمشترک نوع ب: انشعابات

 باشد، قطع برق نخواهند داشت. شده می نییتع شیاز پ یشرکت ناچار به اعمال خاموش مجاز) زانیها خارج از م خطوط و پست يپربار

 4کنند و در ساعات اوج بار( از اوج بار از انشعاب خود استفاده می ریساعت شبانه روز غ 20که تنها در  ینیمشترک نوع ج: اباتانشع

 شرکت) از برق استفاده نخواهند کرد. صیساعت به تشخ

باشد.  شده می لیتحو یکیالکتر يشود، انرژ قرائت می يریاندازه گ لیشده که توسط وسا لیتحو یبرق يمقدار انرژ :یلیتحو يانرژ

 ساعت است لوواتیک ،یکیالکتر يواحد انرژ

 )91 اسفندباشند (سؤال آزمون  موارد مصارف عمومی میها جزء  انشعاب مدارس و دانشگاهبه عنوان مثال، 
 

 HVDCخطوط 

هاي طوالنی صورت گیرد، انتقال بـه  مزایاي استفاده از خطوط مستقیم در مقابل متناوب: زمانی که انتقال انرژي الکتریکی باید در مسیر

2تر است. از دیگر مزایاي آن استفاده دو اتصال شبکه  به علت کمتر بودن تلفات اقتصادي DC1صورت 
AC    متفاوت است. در صـورتی کـه

سـت ایـن   هـا ممکـن ا   کنند به علت ناهماهنگی شبکه متفاوت براي مثال متعلق به دو کشور متفاوت به هم اتصال پیدا می ACدو شبکه 

این مشـکل برطـرف خواهـد شـد، بـدین       HVDC3ثباتی در شبکه همراه باشد اما با استفاده از سیستم  اتصال با مشکالتی نظیر ایجاد بی

درآمده و پس از طی مسیر انتقال در کشور مصرف کننده دوباره بـه   DCترتیب که در کشور فروشنده انرژي، انرژي الکتریکی به صورت 

است چرا کـه ولتـاژ ثابـت در     ACقادر به جابجایی توان بیشتري نسبت به جریان  DCدد. در حالت کلی نیز جریان گر بازمی ACصورت 

DC  از ولتاژ پیک درAC هـا اسـت    همچنین فاصله کمتر در بین هـادي بندي کمتر و  ه از عایقکمتر است و بدین ترتیب نیاز به استفاد

شـود و همچنـین    هاي بیشـتر در محـیط مشـخص مـی     چنین امکان استفاده از هاديکه این امر موجب سبک شدن هادي و کابل و هم

 .یابد می کاهش DCهزینه انتقال به صورت 

 
 HVDC نحوه تغییر ولتاژ در سیستمشکل: 

 

                                                                 
١ Direct Current 
٢ Alternating Current 
٣ High Voltage Direct Current  



 ها بوط به اجرا و نظارت تأسیسات برقی در ساختمانمسائل مر 14  

 شود. مقررات ملی ساختمان پرداخته می لپس از آشنایی کلی با انواع سطوح ولتاژي و انشعابات اکنون به موارد شمو

رسـانی اشـنا    در این فصل با انواع سیسـتمهاي بـرق   TN(هاي زیر، که از سیستم نیروي  هاي مربوط به کاربري رقی ساختمانتأسیسات ب

 خواهید شد) استفاده خواهند کرد:

 الف) مسکونی ب) تجاري پ) اداري ت) درمانی ث) آموزشی ج) عمومی چ) صنعتی

 هاي ساختمانی خ) کشاورزي و دامداري گاههاي تفریحی، کار هاي دائمی و موقت، پارك ح) نمایشگاه

 د) هرگونه ساختمانی که مقررات مخصوصی براي تأسیسات برقی آن وضع نشده باشد.

مقـررات ملـی سـاختمان آمـده      21هاي آنها مشخصاً در مبحـث   هاي ویژه حیاتی، بسیار زیاد حساس و زیاد مهم که نمونه ذ) ساختمان

 است.

 :13موارد شمول مبحث 

 ولت مؤثر 1000هاي جریان متناوب با ولتاژ تا  کشی سیستم سیسات سیمالف) تأ

کشـی داخلـی دسـتگاه هـا)، کـه از       ولت مؤثر (به جـز سـیم   1000هاي جریان متناوب با ولتاژ بیش از  کشی سیستم ب) تأسیسات سیم

 زهاهاي تخلیه الکتریکی در گا کنند، مانند چراغ ولت تغذیه می 1000هاي فشار ضعیف تا  سیستم

 ها وضع نشده باشد. هایی که مقررات خاصی براي آن هاي مربوط به لوازم و دستگاه کشی کلیه سیستم پ) تأسیسات سیم

سـتثناي  ها به ا هاي جریان ضعیف ثابت وسایل ارتباطی، انتقال عالئم و فرمان و مشابه آن کشی و کابل کشی سیستم ت) تأسیسات سیم

 ها هاي داخلی دستگاه کشی سیم

 

  13مبحث شمول عدم ارد مو

 بوده است) 76(سوال آزمون شهریور  ها گیر ساختمان الف) تاسیسات صاعقه

هاي نفت و گـاز، تاسیسـات خـاص     هاي برق فشار قوي، پاالیشگاه ب) مواردي که براي آن مقررات خاص وضع شده باشد (از قبیل پست

 نظامی و غیره).

 چند نکته:

 تناقضی باشد، مقرراتی که ازنظر ایمنی، برتري دارد، مالك عمل استاگر در موارد تأسیساتی مشترك، 

البته در مواردي که  تابع مقررات شرکت برق خواهد بود. آن بخشی از تأسیسات و تجهیزات که انحصاراً در اختیار شرکت برق است، کالً

 نظر ایمنی برتري دارد، مالك عمل استهر دو در آن نقش دارند (مانند تابلو کنتور)، اگر تناقضی باشد، مقرراتی که از

 (طبق مصوبه هیأت دولت در مورد حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق) حریم خطوط انتقال
 

 شود حریم خطوط نیروي برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می

دو نوار در جدول زیـر تعیـین شـده    دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هر یک از این  حریم زمینی:

 است.

 765 400 230 132 63 سطح ولتاژ (کیلوولت)

 25 14 9/11 9 8 حریم خصوصی (متر)

 

هاي افقی و عمودي به شرح زیر که هادي جریان  نقاطی در هوا در امتداد هادي و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم حریم هوایی:

 گیرد. برق در مرکز آن قرار می

 تعیین شده است. صفحه بعدفاصله عمودي در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي قائم که در جدول  حریم عمودي:

 تعیین شده است. صفحه بعدفاصله افقی در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي افق که در جدول  حریم افقی:

ده شهرها به صـورت کلـی بـا مـوردي براسـاس ضـوابط فنـی ابالغـی آن وزارت،         تواند در داخل و خارج از محدو وزارت نیرو می تبصره:

یـرو  موقعیت محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط، حریم هوایی را به پیشنهاد شرکت برق مربوطه و تصویب وزیر ن

%) از حـریم زمینـی   30ت حـداقل سـی درصـد (   (با رعایت ضوابط فنی و ایمنی) و به شرح جدول زیر اعمال نماید: در این صورت رعایـ 

 االجرا است. جدول باال الزم

 



 15 فصل سوم: آسانسور و پله برقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـاي   اي ایمن براي جلوگیري از اثرات میدان الکترومغناطیسی خطوط انتقال و شبکه اد فاصلههاي برق به منظور ایج رعایت حریم شبکه

ها و غیره  هاي برق رسانی به افراد، ساختمان برق، فاصله ایمن از نظر برق گرفتگی و احتراز از خطرات، خسارات، صدمات احتمالی شبکه

 باشد. ها الزامی می تعمیرات این شبکهو همچنین ایجاد امکان دسترسی مداوم در بهره برداري و 

 

 حریم شبکه برق به شرح زیر است:

 

 حریم زمین

 حریم زمینی :جدول

 

 % حریم زمینی الزامی30 حریم عمودي حریم افقی سطح ولتاژ (کیلوولت)

 

63 3 6 4/2 

132 5/4 7 7/2 

230 5/6 8 57/3 

400 9 10 2/4 

765 20 15 5/7 


