


Type equation here. 

 آشٌایی تا تجْیشات ٍ تاعیغات شثىِ ّای تَسیغ تزق



 اًَاع اجشاء تَسیغ تزق  *
 زر ترش فشار هتَعط ٍ فشار ضؼیف  

 خطوط فشار متوسط هوایی و زمینی *
 خطوط فشار ضعیف هوایی و زمینی *
 پست های هوایی *
 پست های زمینی *



 هحاعي ذطَط َّایی

ًیاس تِ ّشیٌِ ووتز جْت احساث 
آعاى تَزى احساث شثىِ َّایی 
تاال تَزى عزػت احساث شثىِ َّایی 
عَْلت تْزُ تززاری ٍ تؼویزات 
اًشؼاب گیزی آعاى 
ػیة یاتی ٍ تؼویزات آعاى 



 هؼایة ذطَط َّایی

آعیة پشیزی زر تزاتز طَفاى ٍ اذتالالت جَی 
تزق گزفتگی تز اثز تزذَرز جزثمیل ّا ٍ ووپزعی ّا 
پزتاب فالذي وَزواًِ ٍ شىغتي همزُ ّا 
لطغ شسى ٍ پارُ شسى فاس ّا ٍ تزذَرز تِ ّن ٍ اتصالی 
ِتزذَرز ذَزرٍّا تا پایِ ّای تزق ٍ ایجاز لطؼی شثى 
تزق گزفتگی وارگزاى عاذتواًی زر اثز تجاٍس تِ حزین 
عمَط تزلىاراى اس رٍی پایِ ّای تزق 
تززاشت غیز هجاس اس شثىِ تزق تِ عَْلت 
تزذَرز رػس ٍتزق ٍ ایجاز ذغارت 
ایجاز پاراسیت تزرٍی ذطَط هراتزاتی ٍ رازیَیی 
تزّن سزى سیثایی هحیط شْز ٍ پاروْا 



 هحاعي ذطَط سهیٌی

ػسم آعیة پذیزی زر تزاتز طَفاى ٍ اذتالالت جَی 
ػسم تزذَرز ذَزرٍّای ػثَری 
ػسم تزق گزفتگی وارگزاى عاذتواًی 
ػسم تززاشت غیز لاًًَی تزق 
ػسم تزذَرز رػس ٍ تزق 
سیثایی هحیط شْزی 



 هؼایة ذطَط سهیٌی

ًیاس تِ ّشیٌِ تاال جْت احساث 
وٌس تَزى ٍ طَالًی تَزى سهاى احساٍث 
هشىل تَزى ػیة یاتی ٍ تؼویزات 
هشىل تَزى اًشؼاب گیزی 
احتوال تزذَرز تا واتل زر اثز حفاریْا 
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 تجْیشات ذطَط َّایی

 مقرها 
 پایه ها 
 (سیم)هادی ها 
 انواع مهار 
 کنسول یا کراس آرم 
 برقگیر 
 کات اوت فیوز 
 ترانسفورماتور 
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 هقره ها  
 



 هقره ها   

 ٍظیفِ همزُ  1)
 ٍیضگیْای همزُ  2)
 جٌظ همزُ ّا 3)
 اًساسُ ٍ شىل همزُ ّا  4)
 سًجیز همزُ  5)
 حول همزُ  6)



 

 

 تزلسار ًغثت تِایشٍلِ وززى ّازی 
 

 وٌغَل ٍ پایِ ّا

 وظیفه مقره



 ایشٍالعیَى هٌاعة تیي ّازی ٍ پایِ•
حاصل اس ٍسى ّازی ٍ ًیزٍی اػوالی ) تحول ًیزٍی هىاًیىی •

 (ًاشی اس تاز ٍ ید 
 تحول تغییزات جَی زرجِ حزارت هحیط•

 ویژگیهای  مقره



 
 چیٌی•

 
 
 شیشِ ای•
 
 
 پلیوزی•

 جنس  مقره



 عَسًی یا هیری: َع همزُ ً•
 پایِ ّای هیاًی: هحل ًصة •
 فشارهتَعط َّایی: عطح ٍلتاص •

 اندازه و شکل  مقره



 (سًجیزُ ای ) تشماتی : ًَع همزُ •
پایِ ّای وششی یا : هحل ًصة •

 اًتْایی ٍ ساٍیِ ای ٍ اعپي ّای تشري
 فشار هتَعط َّایی: عطح ٍلتاص•

 اندازه و شکل  مقره



 چزذی یا لزلزُ ای: ًَع همزُ •
پایِ ّای هیاًی ٍ : هحل ًصة •

 ساٍیِ ای ٍ وششی
 فشارضؼیف َّایی: عطح ٍلتاص•

 اندازه و شکل  مقره



 هْار یا تَپی وششی: ًَع همزُ •
تیي عین هْار پایِ ٍسهیي  : هحل ًصة •

 جْت افشایش ایوٌی تِ هٌظَر ػایك وززى  
 فشار هتَعط ٍ ضؼیف َّایی: عطح ٍلتاص •

 اندازه و شکل  مقره



 تشىیل شسُ تافتِ ّن تِ سًجیز صَرت تِ وِ همزُ چٌس یا یه اس•
 ٍ لزارگزفتِ اعتفازُ هَرز لَی فشار ذطَط زر تیشتز وِ شَز هی

 .تاشس هی ٍاتغتِ شثىِ ٍلتاص عطح تِ ّا آى تؼساز

 زنجیره مقره



 تِ ػلت شىٌٌسگی همزُ ّا 
 

 شَز هی اعتفازُ آًْا ًمل ٍ حول جْت چَتی پالتْای اس

 حمل مقره



 پایه ها  



 پایه ها  

 ٍظیفِ پایِ ّا  1)
 جٌظ پایِ ّا  2)
 طثمِ تٌسی پایِ ّا تزاعاط ًَع ًیزٍی ٍارز3ُ)

  
   پایِ ّای تَ ذطی یا ػثَری 
پایِ ّای وششی 
 ( وششی یه طزفِ )پایِ ّای اًتْای ذط 

 



 طَل پایِ 4)
 ٍارز تزپایِ   ًیزٍّای5)

    ًیزٍی ػوَزی 
 ًیزٍی افمی 

 (T)وشش  6)
 یا شىن عین  (F)فلش 7)
 عىشي8)

 {          S}اعپي 9)

 پایه ها  



 ( فاصلِ شىن عین تا سهیي )ولیزاًظ 01)
 فاصلِ َّایی هجاس 11)
 هْار ٍ اًَاع آى 21)

 هْار عازُ یا هؼوَلی 
 (  تیز تِ تیز)هْار اعپي 
(ساًَیی)هْار پیازُ رٍیی 
 هْار هزوة 
 هْار عز 

 پایه ها  



 ههار ساده و ههار اسپن  >-پایه ها 



 ههار زانویی یا پیاده رویی >-پایه ها  پایه ها  



 ههار هرکب >-پایه ها 



 ههار سر >-پایه ها 



 (عین)ّازی ّا 



 جٌظ عین ّای َّایی 1)
 آلَهیٌیَم یا آلَهیٌیَم تمَیت شسُ تا فَالز ٍ یا هظ                 
 

 اًَاع عین ّای الَهیٌیَم فَالز هَرز اعتفازُ زر شثىِ زر ایزاى  1)
 

 رشتِ فَالز زر هزوش   7رشتِ آلَهیٌیَهی ٍ  6شاهل : زاي 
 رشتِ فَالز زر هزوش  1رشتِ آلَهیٌیَهی ٍ  6شاهل : هیٌه 
 رشتِ فَالز زر هزوش   1رشتِ آلَهیٌیَهی ٍ  6شاهل :فاوظ 
 رشتِ فَالز زر هزوش   7رشتِ آلَهیٌیَهی ٍ 30شاهل :لیٌىظ 
رشتِ فَالز زر هزوش   7رشتِ آلَهیٌیَهی ٍ 7شاهل:ّایٌا 

 
 



 تغتي ّازی تِ همزُ تَعط هفتَل: اصلی وززى ّازی  3)
 ُاصلی وززى ّازی تِ تاالی همز 
ُاصلی وززى ّازی تِ وٌار همز 

 
 هفتَلی اعت وِ جْت تغتي ّازی تِ همزُ : هفتَل اصلی 4)
 ّازی ته رشتِ فَالزی: هفتَل 5)



 نکته ههن

 هْن تغیار ّای فؼالیت اس یىی ّا ّازی وززى اصلی

 تزق ٍ سهیي رٍی تز عین عمَط اس جلَگیزی زر تزلىاراى

 زر تؼلت وٌَى تا .تاشس هی احشام یا ٍ ػاتزیي گزفتگی

 حَازثی ، سهیي تزرٍی عمَط ٍ همزُ رٍی اس عین رفتي

 . اعت زازُ رخ تزق ًیزٍی تَسیغ ّای شزوت زر هتؼسزی



 (کراس ارم)انواع کنسول 



 (کراس ارم)انواع کنسول 

 
 (تاجی)وٌغَل گٌثسی 
  وٌغَل جٌالی یا واًازایی 
 وٌغَلV    شىل 
 وٌغَل یه طزفِ یا عایس آرم 
 وٌغَل هغتمین یا وزاط آرم 



 کنسول یک طرفه یا ساید آرم با هقره سوزنی 



 کنسول جناقی باهقره بشقایی با آرایش هثلثی



 انواع پست های توزیع
 

 

 پستهای هوایی 

 

 پستهای زمینی 



 پستهای هوایی



 ٍعط ذط -2اًتْای ذط    -1: اًَاع پغتْای َّایی 

 :  حل ٍ ارتفاع احساث پغتْای َّایی ه

 سهیي پغت تایس ذشه ٍ ػاری اس ّزگًَِ زرذتاى تلٌس تاشس -1   

 ذان اطزاف پغت تایس پایسار تاشس -2   

 هتز ذالی تاشس 1.5اطزاف پغت تِ شؼاع  -3   

 تاشس 6.35تا  5ارتفاع ًصة تزاًغْا اس سهیي تا هحل عىَ تیي  -4   

 عاًت 65ارتفاع عىَی ًصة تاتلَّای فشار ضؼیف اس سهیي  -5   

 عاًتیوتز 120ارتفاع تاتلَّا  -6   

 



 پستهای زهینی



 برقگیر

جْت جلَگیزی اس آعیثْای ًاشی اس اضافِ ٍلتاصّای گذرا هثل 
 صاػمِ ٍ رػسٍتزق



 کات اوت فیوز

 جْت حفاظت تزاًغفَرهاتَر ٍ ذطَط فزػی



 عیغتن سهیي



 اًَاع اتصال سهیي
 

 اتصال سهیي الىتزیىی -1
 

 اتصال سهیي حفاظتی -2

 عیغتن سهیي



 اتصال سهیي الىتزیىی -عیغتن سهیي

 ازٍات ٍ الىتزیىی ّای زعتگاُ اس ای ًمطِ وززى سهیي یؼٌی

 هزوش وززى سهیي هثل . تاشٌس الىتزیىی هسار اس جشئی وِ تزلی

 وززى سهیي یا ٍ صًزاتَر یا ٍ تزاًغفَرهاتَر پیچ عین عتارُ

 جْت تِ وززى سهیي ایي . ضؼیف فشار ّای شثىِ زر ًَل عین

 فاسّای الىتزیىی فشار اسزیاز اس جلَگیزی ٍ زعتگاُ صحیح وار

 هی سهیي تا فاسّا اس یىی تواط هَلغ زر سهیي تِ ًغثت عالن

 .تاشس



 سهیي وززى حفاظتی -عیغتن سهیي

 زر وِ الىتزیىی تاعیغات فلشی لطؼات ولیِ وززى سهیي

 ػثارتی تِ یا ٍ ًسارًس لزار الىتزیىی هسار تا هغتمین ارتثاط

 تزلی تاعیغات ٍ تجْیشات فلشی تسًِ عاسی پتاًغیل ّن زیگز

 ٍ اشراص حفاظت تزای وززى سهیي ایي . تاشس هی سهیي تا

 .گیزز هی لزار اعتفازُ هَرز گزفتگی تزق هماتل زر احشام



 هاًٌس سهیي وززى تسًِ ٍ زرب تاتلَّا: سهیي وززى حفاظتی زائن 

 

 ذط رٍی ترَاٌّس وِ سهاًی زر : هَلت حفاظتی وززى سهیي  

 تصَرت تزلىاراى تیشتز حفاظت ٍ ایوٌی تزای زٌّس اًجام تؼویزاتی

 شَز هی هتصل سهیي تِ عین عِ ّز هَلت

 اًَاع سهیي وززى حفاظتی



  هیلیوتز 5تِ ضراهت  66*66صفحِ هغی تِ اتؼاز 

 ویلَگزم 600ذان واٌّسُ یا پَزر تٌتًَیت تِ همسار 

 75یا  50عین هغی تِ عطح همطغ 

حَضچِ ارت 

 

 ٍعایل السم جْت چاُ ارت



 نکته

 
 اّن تاشس 2هماٍهت چاُ ارت طثك اعتاًسارز تایس سیز 

 
جْت تغت هماٍهت چاُ تایس اس زعتگاُ ارت عٌج اعتفازُ ًوَز 



 تابلو فشارهتوسط



 تابلو فشار ضعیف



 آرایش عین ّا زر شثىِ فشار ضؼیف پٌج عیوِ



 عیوِعِ آرایش عین ّا زر شثىِ فشار ضؼیف 
 



 ترانسفورهاتورها



 ترانسفورماتور روغنی



 (رزین)ترانسفورماتور خشک 



 ترانسفورماتورهای کامپکت



 (دژنکتور ) کلید قدرت 



 سکسیونرقابل قطع زیر بار



 

 تزاًظ جزیاى
 



 

 تزاًظ ٍلتاص
 





 خسته نباشید


