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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

  آشنایی با انواع تابلو های برق اتوماسیون و صنعتی

امــروزه تابلوهــای بــرق یکــی از عناصــر 
ــکونی  ــی و مس ــای صنعت ــی واحده اصل
محســوب مــی شــوند. تابلــو بــرق عبارت 
اســت از محفظــه ای معمــوال بســته کــه 
ــا  ــیون ی ــی، اتوماس ــزات الکترونیک تجهی
ــب  ــد در آن نص ــی توان ــی م ــرق صنعت ب

شــود.
ــرل  ــد از: کنت ــا عبارتن ــو ه ــف تابل وظای
فراینــد  یــک  اتوماتیــک  یــا  دســتی 
صنعتــی، توزیــع بــرق بیــن تجهیــزات و 
اصــاح ضریــب تــوان بحــث مــا در اینجا 

مربــوط بــه تابلوهــای فشــار ضعیــف یــا 
همــان تابلوهــای LV اســت. چنــد دســته 
ــواع  ــرای ان ــوان ب بنــدی مختلــف مــی ت

ــرد:  ــرق پیشــنهاد ک ــای ب تابلوه
دســته بنــدی اول بــر اســاس نــوع 
ــته  ــن دس ــه ای ــت ک ــو اس ــرد تابل عملک

ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــدی ب بن
ــرل  ــرای کنت ــه ب ــی ک PLC:-۱ تابلوهای
یــک پروســه صنعتــی اســتفاده مــی 

ــوند. ش
۲-تابلوهایی که فقط جهت کنترل 
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ــور هــای ACیــاDC اســتفاده میشــود  موت
ــان  ــای فرم ــدار ه ــا، م ــامل درایوه و ش
ــده  ــرل کنن ــای کنت ــوری و مداره کنتاکت
موتــور کــه بــه شــکل ســتاره مثلــث نیــز 

مــی شــوند.
ــع  ــت توزی ــه جه ــع ک ــای توزی ۳-تابلوه
ــن  ــان بی ــع جری ــع توزی ــرق و در واق ب
تجهیــزات مختلــف صنعتــی ایجــاد مــی 

شــود.

۴-تابلوهــای اصــاح ضریــب قــدرت 
کــه بــه تابلوهــای بانــک خازنــی معــروف 

هســتند.
البتــه ممکــن اســت چنــد مــورد از مــوارد 
بــاال در یــک مجموعــه تابلــو کنــار هــم 

قــرار بگیرنــد.
دســته بنــدی دوم را مــی تــوان بر اســاس 
محــل نصــب تابلــو مشــخص کــرد. انواع 

تابلوهــا از نظــر محــل نصــب عبارتند از:
ــا  ــن تابلوه ــی ای ــای داخل Indoor: تابلوه

در فضــای بســته مثــل داخــل کارگاه یــا 
ســاختمان مســکونی نصــب مــی شــوند.

:outdoor  تابلوهــای خارجــی کــه در 
ــوند. ــی ش ــب م ــاز نص ــای ب فض

دســته بنــدی ســوم بــر اســاس ایســتایی 
تابلــو و بــه شــرح زیــر اســت: 

:Self standing

 تابلوهــای ایســتاده خــود ایســتا روی 
ــد. ــی باش ــود م ــای خ ــه ه پای
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:Wall mounted

ــه  ــوار ب ــر روی دی ــواری ب  تابلوهــای دی
صــورت تــو کار یــا روی کار نصــب مــی 

شــود.
ــر اســاس ســاختمان و شــکل  تابلوهــا ب

ــد از: ــری عبارتن ظاه
بــه  تابلوهــای   :Metal Enclosed-۱
ــتند  ــته هس ــام بس ــه تم ــورت محفظ ص
کــه تجهیــزات در آن نصــب مــی شــوند 
ــوع زیــر تقســیم مــی شــوند: ــه دو ن و ب

:metal clad -الف
ــف  ــو محفظــه هــای مختل ــن تابل  در ای

ــل و LV از  ــر کاب ــار، س ــاس ب ــد، ب کلی
ــد. ــدا شــده ان هــم ج

:compartment Type -ب
 در ایــن نــوع تابلــو هــا محفظــه هــای 

مختلــف از هــم جــدا نیســتند.
۲-تابلوهــای کشــویی: ســرویس راحــت 
ــر آن  ــی باالت ــا و ایمن ــن تابلوه ــر ای ت
ــه  ــرق ب ــت ب ــده در صنع ــث ش ــا باع ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــترده م ــورت گس ص
ــه دو  ــو هــا معمــوال ب ــد. ایــن تابل بگیرن
صــورت )MCC تابلــوی کنتــرل موتــور( 
ــه  ــه تغذی ــدرت ک ــزی ق ــوی مرک و تابل
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کننــده تابلوهــای MCC ســاخته مــی 
ــوند. ش

شــناخت تجهیــزات بــه کار رفتــه در 
تابلوهــای بــرق:

ــک  ــف ی ــار ضعی ــرق فش ــای ب در تابلوه
ســری تجهیــزات معمــول مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیرنــد کــه آشــنایی بــا آن هــا 
ــای  ــک متخصــص تابلوه ــات ی از ملزوم
بــرق اســت. ایــن تجهیــزات عبارتنــد از:

کنتاکتــور: وســیله الکترومکانیکــی جهــت 
ــاز: نحــوه  ــردن ســه ف قطــع و وصــل ک
اتصــال کنتاکتورهــا بــه یکدیگــر بــه 
ــدازی  ــدازی هــا اعــم از راه ان ــوع راه ان ن
ــتگی  ــث بس ــتاره- مثل ــا س ــتقیم، ی مس

دارد.
ــع  ــی: در واق ــور الکترونیک )SSR( کنتاکت
یــک کنتاکتــور الکترونیکــی اســت که در 
آن از قطعاتــی مثــل تریســتور بــرای قطع 
و وصــل جریــان تــک فــاز یــا ســه فــاز 
اســتفاده مــی شــود و بــه دلیــل ســرعت 

ــاال و کنتــرل راحــت تــر جایگزیــن  ب

مناسبی برای کنتاکتورها می باشد.
ترانــس CT: کاهــش دهنــده جریــان 
ــدازه  ــون ان ــدی چ ــرای مقاص ــا ب فازه
گیــری جریــان توســط آمپرمتــر یــا نمونه 

ــی. ــو خازن ــرای رگوالت ــان ب جری
دارای  کــه    MCCB:اتوماتیــک کلیــد 
ــت  ــی و حفاظ ــت حرارت ــدار حفاظ دو م
ــد  ــن کلی ــت. ای ــود اس ــی در خ مغناطیس
 mccb ــه عنــوان کلیــد اصلــی معمــوال ب
کلیــد اتوماتیــک در تابلوهــای  بــرق 
ــان  اســتفاده مــی شــود و بیشــتر در جری
هــای باالی۱۰۰آمپــر ســاخته مــی شــود.

کلیــد اتوماتیــک:MCB  کــه دارای دو 
حفاظــت  و  حرارتــی  حفاظــت  مــدار 
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ــد  ــن کلی ــت. ای ــود اس ــی در خ مغناطیس
معمــوال بــه عنــوان کلیــد فرعــی در

mccb  کلیــد اتوماتیــک تابلوهــای بــرق 

ــان  اســتفاده مــی شــود و بیشــتر در جری
هــای زیــر ۱۰۰آمپــر ســاخته مــی شــود 

کلیــد نشســتی جریــان: ایــن کلیــد در دو 
ــوع تــک فــاز و ســه فــاز ســاخته مــی  ن
شــود و وظیفــه آن حفاظــت مــدار در برابر 
جریــان هــای نشــتی )ماننــد اتصــال فــاز 

بــه بدنــه( اســت. 

کلیــد  ایــن   :MPCB هــای  کلیــد 
ــا  ــوده منته ــای mccb ب ــد ه ــد کلی مانن
مخصــوص حفاظــت موتورهــای ســه فــاز 
ــبی  ــن مناس ــان جایگزی ــن الم ــت. ای اس
ــدل  ــی از م ــال و در بعض ــی مث ــرای ب ب

ــت. ــور اس ــن کنتاکت ــا جایگزی ه
بــرای  ای  وســیله  فیــوز  هــا:  فیــوز 
ــاه  ــال کوت ــر اتص ــدار در براب ــت م حفاظ
اســت. فیــوز انــواع متخلــف دارد کــه مــی 
تــوان بــه فیــوز هــای کاردی، فشــنگی و

ــرد. ــاره ک HRC  اش

ــم  ــع ه ــیله در واق ــن وس ــوز: ای ــد فی کلی
ــل آن  ــوز. در داخ ــم فی ــد اســت و ه کلی
ــوند. ــی ش ــب م ــای کاردی نص ــوز ه فی

بــی مثــال: جهــت حفاظــت موتــور ســه 
ــی  ــتفاده م ــار اس ــه ب ــر اضاف ــاز در براب ف

شــود.
کلیــد ولتمتــر: بــا اتصــال ایــن کلیــد بــه 
ولنمتــر مــی تــوان ولتــاژ هــای مختلــف 
ــرر  ــا تغیی ــاز ب ــه ف ــاز را در س ــط و ف خ

ــرد. ــری ک ــدازه گی ــلکتور آن ان س
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ــد هــای  ــد هــای گــردان: کلی ــواع کلی ان
گــردان جهــت قطــع و وصــل ســه فــاز، 
چــپ گــرد و راســتگرد موتــور بــه صورت 
دســتی و یــا ســتاره و مثلــث کــردن موتور 

اســتفاده مــی شــوند.
ریــل:  ریــل جهــت نصــب قطعــات تابلــو 

روی ســینی تابلــو اســتفاده مــی شــود.
ــزات  ــا تجهی ــو ب ــاط تابل ــال: ارتب ترمین
بیــرون تابلــو از طریــق ترمینــال هــا 

ــرد. ــی گی ــورت م ص
گلنــد: حفاطــت کننــده کابــل در هنــگام  
ورود بــه تابلــو یــا خــروج از تابلــو اســت.

ــاز در  ــع ف ــرای توزی ــار(: ب ــینه)باس ب ش
تابلوهــای برق از شــینه اســتفاده میشــود.

شــینه ارت و نــول: بــرای توزیــع ارت یــا 
نــول در تابلــو از این شــینه اســتفاده میشــود.

ــا  ــینه ه ــردن ش ــق ک ــرای عای ــره: ب مق
نســبت بــه بدنــه تابلــو و همچنیــن نگــه 
داشــتن شــینه هــا از مقــره هــای اتکایــی 

اســتفاده مــی کنیــم.
ــو  ــور ســیم هــای داخــل تابل داکــت: عب
ــال هــای پاســتیکی  ــن کن ــق ای از طری

انجــام مــی شــود.
المــپ ســیگنال: جهــت نمایــش وجــود 
یــا عــدم وجــود فــاز در تابلــو یــا نمایــش 
روشــن یــا خامــوش بــودن موتــور هــای 
ســه فــاز از المــپ ســیگنال اســتفاده مــی 

کنیــم.
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ــر  ــال س ــرای اتص ــو: ب ــو و کابلش وایرش
ســیم هــا و ســر کابــل هــا بــه ترمینــال 
ادوات تابلــو یــا بــه شــینه هــا از کابلشــو 

ــم. و وایرشــو اســتفاده مــی کنی
پســت کمربنــدی و نــوار فرم)ماکارونــی(: 
ــه  ــو ب ــای تابل ــیم ه ــتن س ــت بس جه
ــه آن  ــیدن ب ــم بخش ــرای نظ ــر ب یکدیگ
ــرم  ــوار ف ــا ن ــدی ی ــت کمربن ــا از پس ه

ــم. ــی کنی ــتفاده م اس
تایمرهــا: بــرای ایجــاد زمــان بنــدی 
بیــن قطــع و وصــل شــدن ادواتــی مثــل 
کنتاکتورهــا از تایمــر هــای الکترونیکــی 

ــم. ــی کنی ــتفاده م اس
:LOGO ماننــد  رلــه هــای هوشــمند 
ــوده و  ــزی ب ــه ری ــل برنام ــه قاب ــن رل ای
ــای  ــدار ه ــت م ــبی جه ــن مناس جایگزی

ــت. ــرق اس ــای ب ــان در تابلوه فرم
PLC :plc  یــا همــان کنتــرل کننــده 

ــه  ــزی از جمل ــه ری ــل برنام ــی قاب منطق
ــو  ــروزه در تابل ــه ام ــت ک ــی اس تجهیزات

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــاد اس ــرق زی ــای ب ه
ایــن وســیله جهــت کنتــرل فراینــد هــای 

ــرد دارد. ــی کارب صنعت
ــتاور  ــرل دور و گش ــت کنت ــا: جه درایوه
موتورهــای الکتریکــی بــه خصــوص 
موتــور هــای ســه فــاز روتــور قفســه ای 

ــود.  ــی ش ــتفاده م اس
ــی  ــای خازن ــی: در تابلوه ــور خازن کنتاکت
ــه مــدار  جهــت وارد کــردن خــازن هــا ب
شــبکه از ایــن کنتاکتــور هــای مخصوص 

اســتفاده مــی کنیــم. 
ایــن کنتاکتــور هــا دارای یــک مقاومــت 
ــای  ــان ه ــردن جری ــدود ک ــت مح جه
هجومــی ناشــی از اتصــال خــازن هــا بــه 

مــدار هســتند.
خــازن: خــارن هــای اصــاح ضریــب در 
ــا  ــه ه ــا و کارخان ــرق کارگاه ه ــبکه ب ش
قــرار مــی گیرنــد تــا ضریــب تــوان مــورد 

نظــر حاصــل شــود.
خــازن هــای اصــاح ضریــب در دو نــوع 

  آشنایی با انواع تابلو های برق اتوماسیون و صنعتی
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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

  آشنایی با انواع تابلو های برق اتوماسیون و صنعتی

ســیلندری و باکســی ســاخته مــی شــوند. 
مقــدار ایــن خــازن هــا بــر حســب میکــرو 
 )KVAR(و فــاراد نبــوده بلکــه بــر حســب

کیلــو وار اســت.
ــزات  ــه تجهی ــی: از جمل ــور خازن رگوالت
ــور اســت.  ــی رگوالت ــوی بانــک خازن تابل
ایــن دســتگاه بــر اســاس ضریــب تــوان 
شــبکه تشــخیص مــی دهــد چــه مقــدار 
ــا  ــود ت ــل ش ــدار وص ــه م ــد ب ــازن بای خ
ــد. ــه دســت آی ــوان مطلــوب ب ضریــب ت

بایــد بدانیــم کــه در تابلوهایــی کــه جهت 
ــرد  ــاز کارب ــه ف ــای س ــور ه ــرل موت کنت
ــک ــای اتوماتی ــد ه ــتی از کلی دارد بایس

ــو  ــی تابل ــد اصل ــوان کلی ــه عن MCCB  ب

ــم. اســتفاده کنی
ــت  ــوردی اس ــن م ــا اولی ــس ه CT  تران

کــه بایســتی بعــد از کلیــد اصلی بــر روی 
یکــی از ســه فــاز قــرار بگیــرد. همانطــور 
ــه  ــس CTیــک نمون ــد تران ــی دانی ــه م ک
ــاز را گرفتــه و  ــان یکــی از ســه ف از جری
بــرای تحهیزاتــی ماننــد رگوالتــور خازنی 

یــا آمپــر متــر در تابلــو ارســال مــی کنــد. 
ــدام  ــر روی ک ــس ب ــن تران ــه ای ــن ک ای
ــه  ــرد ب ــی گی ــرار م ــاز ق ــه ف ــک از س ی
نــوع رگوالتــور و تغذیــه رگوالتــور از هــر 

یــک از فازهــا بســتگی دارد.
ــام  ــه انج ــع، کاری ک ــای توزی در تابلوه
مــی شــود ایــن اســت کــه توســط کلیــد 
هایــی مثــل MCBوMCCBکار توزیــع 
جریــان انجــام مــی شــود. تابلــوی توزیــع 
دو قســمت دارد؛ در بخــش اول بر حســب 
MCCB  نیــاز خروجــی تابلــو چنــد کلیــد

قــرار داده شــده و در بخــش دوم کــه 
ــای ــد ه ــده کلی ــدی ش ــت بن داک

 MCC مورد استفاده می گیرد.


