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درجه سانتی گراد  33کیلو واتی در دمای محیط  3برق رسانی به یک موتور : مسئله به این صورت تعریف شده است

 .حطس یور هدش راهم درهوای آزاد کابل مترو نصب 3و طول کابل 

 .سایز کنیم و کلید مناسب را انتخاب کنیم IEC 60364-5-52می خواهیم کابل را با توجه به استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی از توجه داشته باشید که  ،مت استاندارد شرایط نصب کابل را مشخص کنیمی محاسبه سایز کابل ابتدا باید فوربرا

فورمت استاندارد صحبت می کنیم در نصب باید همان فورمت را اجرا کنیم و از اجراهایی مانند استفاده از سیم به 

 :رجوع می کنیم  Table A.52.1ین موضوع به جدول مانند آن پرهیز کنیم برای اطالع از ا... جای کابل و 

 

 Table A.52.1 -1 جدول

 الکتروموتور پالک -1 شکل

 دیاگرام مدار -2 شکل

AC Motor 
3P

M1

1

2

Motor 
Circuit 

Breaker 3P

Q1

P=3 kW
I=7.5 A

P.F.=0.79
3PH, 380 V

ISC=6 kA

In=? A
ICU=? kA

3Ph, PE, 380 V, 50Hz

?? X ?? mm²

Cable Length/ Installation:  
L=5m/Free In Air

Ambient Temp.: 35 °C
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به عنوان مثال در ردیف اول اجرای مجاز نیست  روشهاهمانطور که مشاهده می شود اجرای بعضی  1 جدولدر 

ی روی مقره روشی نیست که به یا کابل چند هسته ای و تک هسته ا !هادی بدون عایق فقط روی مقره مجاز است

 (Clipped Direct)برای کابل چند هسته ای را  جه به شرایط مسئله و شرایط نصببا تو ،طور معمول استفاده شود

 .بل چند هسته ای این روش مجاز استبرای کا هک مشخص است و مشخص می کنیم

شرایط نصب کابل که در  رت شخص کردن دقیقحاال برای آگاهی از شماره جداول استاندارد در مراحل بعدی و م

 :مراجعه می کنیم Table A.52.2طراحی مورد استفاده قرار می گیرد و در مدارک باید به آنها اشاره کنیم به جدول 

 

 Table A.52.2 -2 جدول

و تالقی ( Surface Mounted)و نصب سطحی ( Clipped Direct)با لحاظ روش  Table A.52.2در جدول 

 ؛تعیین می شود  Table A.52.3شناخته شده در جداول  نصب مجاز شماره ردیف های ،ر و ستون با هماین دو سط

به عنوان نصب های مختلفی است که می توان از آنها استفاده کرد؛ که  33و 23، 22، 21، 22در اینجا از ردیفهای 

و تعیین  نها آگاه شد، آنها را در جداول مربوطه مشخص می کنیممی توان از آ Table A.52.3با رجوع به جداول 

نوع نصب با در ستون انتهای سمت راست این جدول  .میکنم مشخصاً چه روش نصبی را قصد داریم اجرا کنیم

مشخص شده که از طریق آن مرجع انتخاب جریان مجاز کابل در شرایط نصب منتخب مورد  … ,A, Bحروف 

 .نیز دیده باشید اه ممکن است این نوع نصب را در نقشه C  ،E ،Fیرد که در اینجا استفاده قرار می گ
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 Table A.52.3 -3 جدول

 .مناسب است 22در ردیف  Cاز توضیحات مسئله این طور استنباط می شود که نوع نصب 
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 Table A.52.3ادامه  -4 جدول

را تعیین کنیم برای ... در ادامه باید فاکتورهای دما، همجواری و .را مشخص کردیم فیزیکی کابل ا اینجا مسئله نصبت

 .می رویم Table B.52.1این کار به سراغ جدول 
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 Table B.52.1 -5 جدول

انتخاب می کنیم تعداد  PVCاز باال به پایین نوع کابل را  را در باال مشاهده می کنید 7تا  1در این جدول ستون های 

جدول مرجع انتخاب جریان مجاز برای کابل بدون  ؛با تالقی سطر و ستون ،Cمرجع نصب ( 4ستون )  3هسته کابل 

 8ستون  قباطم)ضریب دما  ندرک ادیپدر ادامه برای  ؛تعیین می شود Table B.52.4از جدول  6ستون  ؛همجواری

 نآبرای تعیین همجواری وجود مورد استفاده قرار گیرد و در صورت   Table B.52.14  جدول دیاب( قوف لودج

 .می توان استفاده کرد Table B.52.17از جدول ( قوف لودج 7ستون  قباطم)

از جدول  6بنابراین برای تعیین جریان مجاز کابل ستون  !شرایط مسئله فقط فاکتور دما تعریف شده است لامعابا 

Table B.52.4 فاکتور دما از جدول  ندش صخشمستفاده قرار می گیرد و برای مورد اTable B.52.14 استفاده    

 .در ادامه هر دو جدول آورده می شود .می شود
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 Table B.52.14 -6 جدول

مقدار ( شرایط مسئله)درجه سانتی گراد  33و دمای  PVCاز جدول باال فاکتور دما استخراج می شود نوع عایق 

 .تعیین می گردد( T.F.= 0.94)فاکتور دما 

  A Ib'= 7.5 A 8 =0.94آمپر این مقدار را به فاکتور کاهش دما تقسیم می کنیم  9.3جریان بار مشخص است مقدار 

 .می بریم Table B.52.4را به جدول ( آمپر 8)این مقدار جریان 
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 Table B.52.4 -7 جدول

 8که برای جریان  جدول باال تعیین کرد 6را می توان از ستون  با توجه به آنچه گفته شد می توان جریان مجاز کابل

کابل مدارات قدرت و  Table 52.2دقت کنید مطابق جدول  .پیشنهاد می شود میلیمتر مربع 1.3آمپری سطح مقطع 

د خب قابل توجه دوستان خالقی که با خود فکر می کنن)نمی توان انتخاب کرد میلیمتر مربع  1.3روشنایی را کمتر از 

را برای موارد یاد  1.3نصب می کنیم تاکید می شود این استاندارد استفاده از کابل کمتر از  1زیاده کابل  1.3حاال که 

سایز  بیترت نیا هبانتخاب می شود  1.3همانطور که می دانیم سایز سیم ارت برای این کابل  (شده مجاز نمی داند

 .شود تعیین می mm² 1.3  4کابل مشخص می شود 
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 Table 52.2 -8 ولجد

را در جریان نامی ( ضریب همجواری و دما) برای تعیین جریان نامی کلید ابتدا ضرایب موثر در تعیین جریان کابل 

ضرب می کنیم تا جریان مجاز کابل در شرایط نصب بدست آید  Table B.52.4کابل گرفته شده از جدول 

0.94=16.5 A Iz=17.5   تا جریان مجاز کابل در شرایط ( آمپر 9.3)حدوده جریان بار حاال جریان کلید باید در م

 :که در آن Ib <In<Iz: قرار گیرد یعنی( آمپر 16.3)نصب 

Ib =جریان بار 

In =جریان نامی کلید 

Iz =جریان مجاز کابل در شرایط نصب 

ندارد وجود دارد یکی تعداد دوسایز کلید استا 16.3تا  9.3بین جریان  In  >9.3<  16.3: بنابراین خواهیم داشت

حال اگر چنانچه منظور از نصب کلید فقط حفاظت از کابل باشد ( In=10 A, 16 A)آمپر  16و دیگری  آمپر 12کلید 

اما اگر از کلید  ،می توان از کلید کمپکت یا مینیاتوری استفاده کرد فرض می کنیم از کلید مینیاتوری استفاده می کنیم

جریان استارت  16و  12برای انتخاب بهتر از بین دو رنج آمپراژ  ،د تیپ آنرا مشخص کنیممینیاتوری استفاده کنیم بای

موتور را از طریق مراجعه به کاتالوگ سازنده مشخص می کنیم در کاتالوگ سازنده نسبت جریان استارت به جریان 

  .Ist=5.6 7.5=42 Aکنیم  بنابراین جریان استارت را محاسبه می. عنوان شده است(Ist/In=5.6) 3.6نامی موتور 
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حاشیه % 3برای محدود تغییرات ولتاژ و% 12)اضافه می کنیم % 13 ؛(رپمآ 42) به این مقدار جریان استارت

 :تقسیم می کنیم پس خواهیم داشت( آمپر 16و12)را به دو رنج جریان نامی کلیدها  لصاح ددعو ( اطمینان

 Ist Max; 1.15   42= 48.3A;  

48.3A   10A= 4.83; B Curve Not Allowed 

48.3A   16A= 3.0; B Curve Undesired Trip Probably  

استفاده کنیم اغلب تریپ ناخواسته خواهیم  Bاگر مینیاتوری تیپ  ،است 4.83با توجه به محاسبه باال آنجایی که جواب 

 ؛استه خواهیم داشتاستفاده کنیم احتمال تریپ ناخو Bاگر مینیاتوری تیپ  ،است 3.2داشت و آنجایی که جواب 

را بین  Cبرویم اگر ناحیه قطع تیپ  Cباید سراغ مینیاتوری تیپ  سپ !منتفی است Bبنابراین استفاده از مینیاتوری تیپ 

 :خواهیم داشت C پیت یآمپر 16 و 12برای مینیاتوری برابر جریان نامی بگیریم  12تا  3

5   10A= 50A; Ist Max = 48.3A; Very Close to Tripping Area Undesired Trip Occasionally for C  

5   16A= 80A; Ist Max = 48.3A; Perfect Operating Never Undesired Trip for C Curve 

قرار دهیم تا ورود به ناحیه تریپ کلید تنها  C پیت آمپری 12وری کلید فیوز مینیات ؛رگا ،با توجه به محاسبات فوق

ولی اگر از کلید فیوز  ؛تریپ ناخواسته روبرو شویم اب است گهگاهی و ممکن !آمپر فاصله خواهیم داشت 1.3

آمپر فاصله خواهیم داشت و قطعاً تریپ  31.9استفاده کنیم تا ورود به ناحیه تریپ کلید  C پیت آمپر 16مینیاتوری 

 .برای محافظت کابل مناسب خواهد بود C پیت آمپر 16 دیلک بیترت نیا هب. ناخواسته نخواهیم داشت

 مدار باال دستی است کیلو آمپر 6د نیز در داده های مسئله نهفته است و همان مقدار ظرفیت قطع اتصال کوتاه کلی

 .دوش یم باختنا
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 .کیلو آمپر مناسب خواهد بود 6با ظرفیت قطع  C پیت آمپر 16پس کلید فیوز مینیاتوری 

باید استقامت کابل در برابر اتصال کوتاه را با مقدار انرژی جاری برای چک کردن پایداری کابل در اتصال کوتاه 

 ؛که ،ده از کلید تا هنگام قطع بررسی کنیم، وقتی کابل در برابر بیشترین تنش ناشی از اتصال کوتاه قرار می گیردش

 .اتصالی در انتهای باشد لذا جریان اتصال کوتاه حداقل را محاسبه می کنیم

بررسی ( PE)تی مدار اتصال کوتاه را از یک فاز به هادی حفاظ  IEC 60909برای این منظور مطابق استاندارد 

 مینک باسح ار لقادح هاتوک لاصتا نایرج میهاوخ یم نوچبه محاسبه امپدانس کابلها داریم،  پس نیاز ؛خواهیم کرد

چنانچه مقاومت مخصوص کابل را در اختیار داشته باشیم از . محاسبه می کنیم نکمم تلاحامپدانس کابل را بیشترین 

مقاومت مخصوص کابل درجه  92در دمای  PVCآن استفاده می کنیم و اگر این مقدار در اختیار نباشد برای کابل 

برای مقدار  ،میلی اهم در میلیمترمربع بر متر 22.3یعنی  دوشدرجه لحاظ می  22برابر مقدار آن در دمای  1.23

میلی اهم  2.28اگر اطالعات سازنده در دسترس بود از آن استفاده می کنیم و اگر در دسترس نبود آنرا هم  سناتکار

  .بر متر در نظر می گیریم

R= ρ  
 

 
  

R =مقاومت کابل بر حسب میلی اهم. 

ρ =یمس هادی برای 22.3 ؛مقاومت مخصوص بر حسب میلی اهم در میلیمتر مربع برمتر. 

L =طول کابل بر حسب متر. 

S =سطح مقطع کابل بر حسب میلیمتر مربع. 

R= 22.5   
 

   
 = 75 mW 

X=0.08   5 = 0.4 mW 

Z=           = 75.0 mW 

جا که سطح مقطع هادی فاز و ارت یکسان است پس در محاسبه جریان اتصال کوتاه مقدار امپدانس را دوبرابر از آن

ازاستاندارد  A.1مطابق جدول ) ؛فازیولتاژ را هم حداقل ولتاژ  (ترا یارب یرگید و زاف یارب یکی) حساب می کنیم

IEC 60038-2009  مینک یم ظاحل (ولت اعالم شده است 233/442ولت و حداکثر آن  229/362حداقل ولتاژ فازی 

یر مقدار ولتاژ فاز هم در همین محدوده تغی( 422   %12)درصدی ولتاژ خط در شبکه  12با توجه به تلرانس 

 .خواهد کرد

Isc min= 
      

       
  

=Isc min جریان اتصال کوتاه حداقل به کیلو آمپر. 

Zph =امپدانس خط فاز به میلی اهم. 

Zpe =همامپدانس خط ارت به میلی ا. 

U0 = (ولت 232)ولتاژ نامی فاز. 

Isc min  =
        

     
 = 1.38 kA 
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آنرا به جریان نامی کلید تقسیم می کنیم تا مطمئن شویم کلید  ؛بالفاصله پس از بدست آوردن جریان اتصال کوتاه حداقل

 .اتصال کوتاه را قطع می کند ،در زمان مناسب

       

    
    

بنابراین زمان قطع  ؛برابر جریان نامی کلید فیوز است 86 مورد انتظار ود که جریان اتصال کوتاهاینجا مشخص می ش

 .ثانیه در نظر می گیریم، به شکل زیر توجه کنید 2.21اتصال کوتاه را کمتر از 

 

ثانیه  2.21برابر جریان نامی را در کمتر از  32این کلید جریان اتصال کوتاه  ،همانطور که در شکل مشخص است

برای ساده شدن  ،قطع خواهد کرد برابر را در زمانی کوتاه تر 86 ؛هک تفرگ هجیتن ناوت یم سپقطع می کند 

 .لحاظ می کنیمثانیه  2.21محاسبات پایداری کابل در اتصال کوتاه این زمان را همان 
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این مقدار  (طرف چپ فرمول زیر)کنیم می حاسبه استقامت کابل را م ،رای محاسبه پایداری کابل در اتصال کوتاهب

به عبارتی . باشد از جانب کلید  (طرف راست فرمول) از مقدار انرژی جاری شده طی زمان اتصال کوتاه بیشترباید 

و چنانچه مقداری انرژی از جانب کلید به سمت کابل گسیل می شود  ،آن توسط کلید فیوز در زمان اتصال کوتاه تا قطع

 .آسیب خواهد دید اشدرا نداشته ب گسیل شدهکابل تحمل این انرژی 

 

                    

K =برای کابل  ؛ضریبPVC  113برابر. 

S =سطح مقطع کابل به میلی متر مربع. 

Isc min =جریان اتصال کوتاه حداقل به آمپر. 

t =زمان قطع جریان اتصال کوتاه به ثانیه. 

 

                 

                  

            

 

درست است پس کابل تا زمان عملکرد کلید در مقابل اتصال کوتاه دوام   27936>17244ا که نامساوی و از آنج

 .آورده و آسیب نخواهد دید

محاسبه افت ولتاژ  و و تا به اینجا دیاگرام اولیه مطابق شکل روبرو تکمیل خواهد شد

متری کابل این  3ول استارت و افت ولتاژ دائم هنوز انجام نشده البته با توجه به ط

با روش محاسبه آن عنوان محاسبه برای این مسئله ضرورتی ندارد ولی برای آشنایی 

 هراشا اهنآ هب اهتنا رد هک تسا حرطم ارب وصصخ رد مه یلئاسم یلو خواهد شد

 .دش دهاوخ

 

 

 

 

 

 

 دیاگرام با کلید فیوز مینیاتوری -3 شکل

AC Motor 
3P

M1

P=3 kW
I=7.5 A

P.F.=0.79
3PH, 380 V

ISC=6 kA

In=16 A, C Curve
ICU=6 kA

3Ph, PE, 380 V, 50Hz

4 X 1.5 mm²

Cable Length/ Installation:  
L=5m/Free In Air

Ambient Temp.: 35 °C

1

2

Circuit 
Breaker

3P 

Q1

20, Type C
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