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  چکیده

هر جا که  .پذیر استصنعت برق و صنایع مختلف انکار نادر  آنمیت امروزه ساخت تابلو برق و اه

انرژي الکتریکی در تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژي الکتریکی و کنترل  از بحث بهره برداري

تنوع  .تجهیزات مصرف کننده انرژي الکتریکی مطرح باشد، وجود تابلوهاي برق ضرورت می یابد

داراي ویژگی هاي متفاوتی  ده بوده و با توجه به نوع کاربرد و نوع صنعت،برق بسیار گستر هايتابلو

و  تابلو برق نقش توزیع و کنترل یک شبکه ي الکتریکی را بر عهده دارد ولی در تمام موارد، هستند

بهره برداري مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژي الکتریکی 

ز تجهیزات برقی کارخانجات صنعتی و مراکز اقتصادي تا حدود نسبتاً زیادي به خصوصیات و مورد نیا

 .ویژگی و طرز عمل کلیدها و تجهیزات مدارهاي فرمان بستگی دارد

نیاز  آن ه و تخصص هاي مختلفی براي ساختفرآیند ساخت یک تابلو برق داراي مراحل مختلفی بود

نرم  ح اصلی با توجه به سفارش و نحوه ي کاربرد با استفاده ازنخست طر ،فرآیند ایندر  .می باشد

 آن تهیه شده،همین طرح خود تابلو و قطعات ترسیم می شود و سپس بر اساس  افزار هاي مربوطه

 مقره ها، ،سینی تابلو :شکیل دهنده ي یک تابلو عبارتند ازت ياجزا .انجام می شود آنسیم کشی 

 ، فیوز ها، کلید هاي قطع کننده ها،تایمر سیم ها، ها، ترمینال ترموستات ها، ها،کنتاکتور شین ها،

 المپ سیگنال، ،کنترل کننده هاي ولتاژ و توان ،)هاPLC(کنترل کننده هاي منطقی برنامه پذیر

با توجه به  هاالبته تنوع استفاده از این ابزار. ... ترانس ها و  ي اندازه گیري،ابزار ها ،چ هایمیکرو سوی

تا توان هاي خیلی ) کیلو واتدر حد ( هاي کوچک تابلو برق ها براي توان.هر کاربرد متفاوت می باشد

    .ساخته می شوند)چند صد کیلو واتدر حد ( بزرگ
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  ذ

هیزات به کار رفته در آن ، نحوه ارتباطات و چگونگی ساخت و طراحی یک تابلوي برق بر اساس تج

در حد ، شرایط نصب تجهیزات و دیگر موارد تعیین می شود که ها ، نحوه دسترسی ها کرد آن عمل

   .توان نگارنده در این پژوهش بدان ها اشاره گردیده و مورد بحث قرار گرفته اند

مورد دو نوع تابلوي فشارضعیف و فشار  در این مقاله، پس از اشاره اي جزیی به انواع تابلوها، در

بنابراین از . و الزم به ذکر است تشابهات زیادي میان این دو وجود دارد متوسط بحث گردیده است

در . ذکر مطالب تکراري پرهیز گردیده است و مباحث مشابه فقط در یکی از فصول عنوان شده اند

    .ار رفته در انواع تابلوها بیان شده استبخش هاي مختلف نیز اصول طراحی، ساخت و اجزاي به ک
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  تابلوهاي برق و انواع آن ها
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 تابلو چیست؟-1-1-1

 در تعریف تابلو لزومی ندارد آن .تابلو عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می شوند

. ي بسته فلزي، نوعی از تابلو محسوب می شودیک فضاي بسته فلزي بدانیم بلکه فضا ارا حتم

مشکالت ناشی از نصب تجهیزات و خطرات ناشی از عوامل محیطی و پدیده هایی مانند اتصال کوتاه 

که در تجهیزات الکتریکی روي می داد و در دسترس بودن تمام قسمتهاي برقدار از سوي اپراتور، 

امین کنند، از این رو تابلو به شکل محفظه بسته سازندگان را بر آن داشت تا ایمنی بیشتري را ت

  .طراحی شد تا تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند

  :انواع تابلوها- 2- 1-1 

  :از لحاظ محل نصب  هاانواع تابلو

 تابلو در فضاي بسته مانند داخل سالن یا سوله نصب می شود:  1داخلی.  

 2فضاي باز
 .تابلو در فضاي باز نصب می شود:  

 :ساختمان بیرونینواع تابلوها از لحاظ ا

 3زتابلوي با  

 تابلویی است متشکل از اسکلت نگهدارنده که تجهیزات الکتریکی بر روي آن نصب بوده و قسمت

  . ق دار تجهیزات در دسترس می باشندهاي بر

 4تابلوي جلو بسته  

                                                
1
 -indoor 

2-outdoor 

3
 - open type assembly 
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، قسمت باشددل تابلویی است با پوشش جبهه جلویی که از طرف جلو داراي حفاظتی حداقل معا

  . از طرف هاي دیگر در دسترس باشند هاي برق دار می توانند

 5هتابلوي تمام بست   

، کامال بسته سطح نصب آن که ممکن است باز باشدتابلویی است که در تمام جهات به استثناي 

  . ه و حداقل درجه حفاظت آن می باشدبود

 6تابلوي سلولی   

د قسمت و یا خانه ایستاده می باشد و ممکن است از چن تابلوي تمام بسته اي است که از نوع

  . تشکیل شده باشد

 7تابلوي چند سلولی   

  . از نظر مکانیکی به هم پیوسته اندترکیبی از چند سلول که 

 8تابلوي میزي   

  . دار و یا ترکیبی از این دو باشد تابلوي تمام بسته اي که صفحه کنترل آن افقی یا شیب

 9تابلوي جعبه اي   

  . سطوح قائم در نظر گرفته شده است ابلوي تمام بسته اي که براي نصب رويت

                                                                                                                            
4 - dead front assembly 

5
 - enclosed assembly 

6
 - cubicle type assembly 

7 - multi cubicle type assembly 

8
 - desk type assembly 

9
 - box type assembly 
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 10تابلوي چند جعبه اي   

ترکیبی است از چند جعبه که به صورت مکانیکی به هم پیوسته بوده و ممکن است روي قاب 

  .واحد و یا قاب هاي مجزا نصب شود نگهدارنده

  :تقسیم بندي تابلوها 

 11ثابت تابلوهاي:    

وهاي چند گیرند و تابل صورت ایستاده قرار میه این تابلوها ب :12ایستاده چند منظوره تابلوهاي -

  .نصب کرد ...پنوماتیکی و - قدرت - ها می توان تجهیزات کنترل نآمنظوره می باشند وداخل 

  .شوند تقسیم می 15و تابلوهاي توکار14این تابلوها به دو دسته تابلوهاي روکار:13تابلوهاي دیواري -

 -تابلو هایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه هاي اندازه گیري :16رك تابلوهاي -

  .ها نصب می شود نآروي ... مخابراتی و کنترل و -الکترونیکی

و مزیت   هستند که داراي در متحرك می باشد ركنوعی از تابلوهاي  17سویینگتابلوهاي *         

 .ل رویت و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم استقابها ن ها در این است که پشت تجهیزات آن آ

  .ن هم شیشه اي استگران است و درب آ این مدل بسیار

                                                
10 - multi box type assembly 

11
 Fix- 

12
 Multi purpose- 

13 Wall mounted- 

14
 On surface- 

15
 Flush mounted- 

16
 Rack- 
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 18تابلوهاي کشویی:  

براي کنترل موتورها ساخته می این تابلو ها بصورت کشویی و  :MCC(19( تابلو هاي کنترل موتورها -

  .این تابلوها بخاطر مزیت تابلوهاي کشویی بسیارگران هستند .شود

یک تابلوي توزیع  .شود استفاده می MCCبراي تغذیه تابلوهاي  این تابلو :20بلوهاي مرکز قدرتتا -

در این تابلو ها کلیدها بیشتر از نوع هوایی  .را تغذیه کند MCCچند تابلوي  تا است و میتواند

  .بعد از پست اصلی استفاده می شوند و هستند

هر فیدر به شکل یک مدول . لوهاي فیکس ایستاده استپیشرفته تاب نوع :رتابلوهاي مدوال        * 

و از   دفیدر پایینی خود جدا می شو به وسیله یک صفحه فلزي از فیدر باالیی و در تابلو نصب شده و

  :دبه دو نوع کلی تقسیم می شو   لحاظ دسترسی به سر کابل

  دسترسی از پشت -

تابلو درب کوچکی به نام درب کناري در کنار درب اصلی  "در این حالت معموال :دسترسی از جلو -

ها را از  این نوع سلول .شود تعبیه شده و اتصاالت کابل ها به فیدرها از طریق این درب انجام می

  .توان به ورود از باال و ورود از پایین تقسیم نمود کابل هاي ورودي وخروجی میلحاظ محل ورود سر

  :انواع تابلوها از لحاظ ایستایی 

  

                                                                                                                            
17 Swing- 

18
 Withdrawable- 

19
 Motor center control- 

20
 Power center- 
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 نیاز به مهار آن توسط سازه ي دیگري نیست و یا به دیگري ( .تابلو حالت خود ایستا دارد: 21ایستاده

  .)تکیه ندارد

  دروي دیوار نصب می شوتابلو : دیواري.  

نامیده می  ر داخل دیوار جاسازي شوند، توکاراین تابلوها اگر روي سطح دیوار نصب شوند، روکار و اگ

  .شوند

  :ولتاژ انواع تابلو ها از لحاظ سطح 

 تابلوهاي فشار ضعیف )LV ( 1000تاV   

  تابلوهاي فشار متوسط)MV ( 1000ازV  36000تاV   

   

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                
21
 Self Standing / Free Standing- 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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