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4/8/84:تاريخ 

سرويس و نگهداري پانل و تابلوهاي برق 

.قبل از شروع سرويس برق ورودي قطع گردد .1
براي جلوگيري از ورود گرد و خاك و غبار و  موش در تابلو .2

هميشه  بسته و كليه محلهاي عبور كابل با  گلند و صفحات 
.سوراخ شده و شبكه مسدود شود  

  سانتي متر و 15  تا  10 قطر  نصب يك عدد  هواكش  با .3
دميدن هواي تازه به داخل  تابلو  و  اطاق فرمان  باعث باال

رفتن فشار  هواي داخلي و جلوگيري از  ورود هواي آلوده به 
.گرد و خاك مي شود 

,سرسيم ها , آچار كشي و محكم كردن پيچ كليه ترمينال ها .4
ريجي و گرم  پيچ هاي اتصال جهت جلوگيري از شل شدن تد

. روز يك بار الزامي است30شدن سيم ها هر 
در زمان تعويض فيوزهاي فشنگي دقت فرماييد  با  بستن كالهك فيوز اتصال كامل برقرار شود احتمال كوتاهي طول فشنگ .5

.و عدم اتصال مطمئن  وجود دارد  كه موجب قطع جريان و گرم و قطع شدن فيوز مي گردد 
.ز و يا نصب فيوز با آمپر متفاوت جدا خودداري شود از بستن سيم روي فيو.6
احتمال شل شدن پيچ هاي سيم در تابلو و سر سيم و , در صورت گرم شدن سيم ها عالوه بر احتمال اشكال در مصرف كننده .7

.يا كابلشو مربوطه وجود دارد 
سر سيم ها و محل نصب آن ها با , شتباه در صورت نياز به باز و بسته كردن سيم  و كابل ها جهت جلوگيري از هر گونه ا.8

.شماره و چسب و كاغذ مشخص شود 
. فاز مطمئن شويد 3 فاز اصلي و سيگنال هاي مربوطه از اتصال 3با كنترل .9

. ولت كنترل شوند 220 و 380توسط تستر يا آمپر متر  ولتاژهاي .10
ركرد آن زيادتر از ساير قطعات است در صورت بروز احتمال صدمه ديدن پوش باتوم ها در اثر فشار دست و گرد و خاك و كا.11

.نقص در راه اندازي عملكرد صحيح پوش باتوم ها كنترل شود 
.بي متال و فيوزهاي آن از مدار خارج مي شوند كه بايد كنترل شود , در صورت مصرف بيش از حد مجاز تجهيزات برقي .12
.زها يا مدار ورودي برق وجود دارد احتمال قطع يك فاز و دو فاز شدن مدار به علت قطع فيو.13
. فاز را عوض كرد 3براي تعويض جهت دور موتورها بايد محل اتصال يكي از .14
 فاز اصلي از فيوزها يا 3محل اتصال )  كابل برق2 كنتاكتور  و 3داراي ( براي تعويض جهت دور موتورهاي ستاره مثلث .15

.شمش به كنتاكتور ها عوض شود 
.ز كردن سيم  و كابل مدارهاي ستاره مثلث كابل و سيم ها شماره گذاري شوند در صورت نياز به با.16
:روش آزمايش و مدارهاي ستاره مثلث روي الكتروموتورها بشرح زير است .17

. سرسيم مدار از روي ترمينال موتور باز شوند 6الف
. ترمينال روي موتور نبايد توسط پل به هم متصل باشند 6ب
ترمينال هايي كه  اتصال نشان ميدهند مربوط به دو سر .  ترمينال روي موتور آزمايش شوند 6توسط اهم متر ج

.يك سيم پيچ و هم نام هستند 
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.در موتورهاي استاندارد و با سيم پيچ اصلي ترمينال هاي روبروي هم همنام نيستند د
.اره مثلث را بزنيد  عدد سر سيم تابلو برق را كامال جدا از هم قرار دهيد و كليد ست6ج

 دسته كابل دو به دو مشخص نمايند 2در حالت مدار مثلث توسط اهم متر يا تستر فازهاي هم نام را روي س
روش هاي ديگر هم براي .  را نشان نمي دهد 380فازهاي همنام اختالف ولتاژ ندارند و تستر و اهم تر عدد 

.تشخيص فوق وجود دارد 
 رشته كابل در حالت مدار مثلث و با جريان برق مشخص و  2 روي 3 و 2 و1اره هاي فازهاي همنام را با شمد

.شماره گذاري نماييد  
.سيم ها با فازهاي همنام را به ترمينال ها غير همنام روي موتور متصل ميشوند يا برعكس و

**در تمام مدت توجه به برقراري جريان الكتريكي و برق مهم است  **
 براي موتورهاي استاندارد و سيم پيچ كارخانه فازهاي همنام  روبروي هم كه غير همنام هستند بسته بنابراينه

.مي شود 
.در صورت نياز به تغيير دور گردش موتور  از محل كابل اصلي به فيوزها و يا شمش ها فازها تعويض شوند ل

 كردن فيدرهاي آسياب و يا پلت و مواد مشابه نصب مي رله آمپر متر دستگاه اختصاصي پيشگام است كه براي روشن خاموش.18
در تنظيم آن توجه شود كه در حالت عادي و كاركرد معمولي تنظيم فيدرها بايد به نحوي باشد كه رله آمپر متر وارد . گردد 

.مدار  نشده و عمل قطع و وصل را انجام ندهد 
ه به اشكال پيش آمده در تابلو نصب شده و تابلو مجهز به چشمك زن دستگاه اختصاصي پيشگام است كه براي كمك به توج.19

.هشدارهاي شنوايي و ديداري است  
.آمپر ترمينال ها بايد برابر آمپر مجاز روي پالك الكتروموتورها  تنظيم گردد .20
اطالعاتي در مورد پانل هاي پيشگام.21

در زمان خاموش بودن اين . تگاهها مي باشد هر سري پانل داراي يك كنتاكتور اصلي متناسب با آمپراژ مورد نياز دس
كنتاكتور امكان روشن كردن هيچ كدام از دستگاهها نمي باشد و اصوال برق  سه فاز به شمش هاي پشت پانل منتقل 

.نمي شود 
وضعيت براي آماده نمودن تابلوها براي كار روزانه كليد استارت اصلي را بايد فشار داد و تا روشن شدن تابلوها در همين 

-نگه داشت  بايد توجه داشت كه اگر كليد قارچي پانل قفل باشد تا باز كردن آن با كليد باز هم دستگاه روشن نمي شود 
كليد قارچي معموال براي .  خاموش نمودن آن  بايد كليد استوپ يا كليد قارچي را فشار داد –بعد از روشن شدن براي 

. سوانح يا حوادثي بكار مي رود قطع اضطراري دستگاهها در هنگام بروز
مادامي كه كليد استارت اصلي فشار داده شده ترمينال مشخص شده در نقشه با عالمت به برق وصل شده و مي توان با 

.كاركنان را از قصد راه اندازي تابلو مطلع نمود , وصل يك آژير به اين ترمينال و نول قبل از روشن شدن دستگاه ها 
افت يا ازدياد ( اكتور اصلي يك دستگاه كنترل فاز قرار گرفته است كه با كوچكترين اختالل در برق شبكه در كنار كنت

.كنتاكتور اصلي را قطع نموده و از بروز نقص در دستگاهها جلوگيري مي نمايد) ولتاژ فركانس و قطع يك دو فاز 
براي كار با تابلو مي . اراي برق هستند قسمت هايي از مدار د, حتي هنگام خاموش بودن دستگاهها :توجه 

.بايست  برق اصلي كامال قطع باشد 
 عدد سيگنال بزرگ نصب شده كه روش بودن هر كدام نشان دهنده وجود هر فاز 3در روي هر پانل 

مي باشد در صورت خاموش بودن هر كدام يا فاز مربوطه كال قطع است يا فيوز شيشه اي مربوط به 
..ابلو سوخته است آن فاز در پشت ت
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:هنگام تعويض فيوز به موارد زير توجه شود .22

.ابتدا علت سوختن فيوز مشخص شود الف
.از فيوزي مشابه فيوز قبلي استفاده شود ب 
.از بستن سيم به جاي فيوز خودداري شود ج

 آمپر متر موجود 3 فركانس متر و – ولت متر دستگاههاي اندازه گيري شامل, در روي پانلي كه كنتاكتور اصلي وجود دارد 
با تغيير حالت كليد سلكتوري ولت متر ميتوان ولتاژ فازهاي مختلف نسبت به نول يا فازهاي ديگر را انـدازه گيـري     . است  
.نمود 

حمـل روي   ولت ميباشد و حدود ولتاژ قابل ت380 فاز 2 ولت و بين 220ولتاژ بين فاز و نول در شبكه برق سراسري ايران  
  ولتاژ نـامي را ميتواننـد تحمـل          - % 10و     % + 5موتورهاي معمولي ولتاژي تا     . هر دستگاه الكتريكي نوشته شده است       

بنابراين هميشه با كمك ولت متر از ولتاژ صحيح شبكه . ولتاژي خارج از اين دامنه صدمه جدي به موتور خواهد زد . كنند 
.و يا ژنراتور خصوصي مطمئن شويد 

خطا براي موتورها قابل  تحمل اسـت بـه ويـژه            ± %  1 هرتز ميباشد كه تا      50فركانس استاندارد شبكه سراسري ايران      
.هنگام استفاده از ژنراتور خصوصي از صحيح بودن فركانس مطمئن شويد 

ست از آمپر اسمي تـابلو      آمپر متر ها مقدار آمپر مصرفي هر فاز را مشخص مي كنند به هر حال مقدار آمپر هر فاز نمي باي                    
در صورت عدم كاركرد هر يك از آمپر مترها نسبت به رفع عيب آن حتما اقدام شود  كـه علـت  از  تـرانس               . بيشتر باشد   

.آمپر متر يا خود آمپر متر ها مي باشد 

يا دو بوش باتوم در تابلو  عدد كنتاكتور و يك رله بي متال و 2, الكتروموتورهايي كه چپ و راست يا در دو جهت كار مي كنند  .23
چون در موقع شروع به كار آمپـر زيـادي از شـبكه مـي               ...) مثال آسياب   (  كيلو وات    10الكتروموتورهاي بزرگ بيش از     . دارند  

 ثانيـه  30 يك رله بي متال و يك تـايمر      – كنتاكتور   3كشند به صورت ستاره مثلث راه اندازي مي شوند و بدين منظور داراي              
.تايمر بايد روي زماني تنظيم گردد كه آمپر موتور به حداقل خود رسيده باشد . د اي مي باشن

مدار مربوط به دريچه ها .24
 جعبـه  تقـسيم   1 ميكروسوييچ  فشاري و      1,  راهه   5 بوبين و      2 شير   1,  سيلندر   1دريچه هاي پنوماتيك پيشگام داراي      

يكـي از   )  اتمـسفر    8 تـا    6بين  (  از وجود فشار كافي در كمپرسور        براي باز و بسته كردن دريچه بعد از اطمينان        . مي باشد 
 ولت وصل شوند و براي عمل عكس بوبين بعدي مي بايد به برق وصل 220بوبين ها مي بايست براي چند لحظه به برق 

 نـصب  شود بايد توجه نمود كه اتصال برق براي چند لحظه به بوبين ها براي عمل نمودن شير كافي اسـت ميكروسـوييچ   
 رشته سيم از جعبه تقسيم دريچه به تابلو         6به اين منظور    . شده روي دريچه باز يا بسته بودن دريچه را مشخص مي كند             

2 رشته براي مشخص شدن باز يا بسته بودن دريچه و يك رشـته نـول و                 3 بوبين و    2 رشته براي تحريك     2–مي آيد   
وصل مـي شـوند  و   , ربوطه كه هر دو  به صورت استارت عمل مي كند     رشته مربوط به بوبين ها معموال به بوش باتوم م         

 رشته برگـشت بـه سـيگنال هـاي دريچـه روي چـارت متـصل                2يك رشته فاز به ترمينال مشترك ميكروسوييچ رفته و          
.مي شوند 
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 دهنده باز بودن آن است معموال روشن بودن سيگنال چپ عالمت بسته بودن دريچه و روشن بودن سيگنال راست نشان
.معموال بوش باتوم سياه رنگ دريچه را باز و بوش باتوم قرمز رنگ دريچه را مي بندد 

.  دستگاه فيلتر آب رگوالتور و روغن پاش در مسير لوله كشي هوا مي بايست وجود داشته باشد1بعد از كمپرسور معموال 
. و پس از پرشدن مي بايست با پيچ مخصوص تخليه گرددفيلتر آب رطوبت موجود در هواي فشرده را جذب كرده

به وسيله رگوالتور فشار در حد مناسب قرار داده مي شود و ظرف روغن پاش مي بايست هميشه داراي روغن مخصوص 
. موتوري باشد 10يا روغن نمره 

. غيره قرار داده شود صفحه چوبي و. زير پاي اپراتور تابلوها بايد روي زمين مواد عايق مثل فرش الستيكي .25
.آزمايش اتصال فازها با سيم نول و بدنه تابلو قبل از اتصال مجدد برق و پايان سرويس ضروري است .26
.تابلو برق كنترل و از اتصال آن مطمئن شويد ) ارت ( سيم زمين .27
.ستفاده فرماييد در صورت نياز و پاسخ به سواالت پيش آمده از نقشه تابلو و تماس مستقيم با شركت پيشگام ا.28
. قبل از شروع به كار ماشين آالت با آژير كاركنان را مطلع كنيد.29


