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 امت،تس  حر    سیسا  ا،وحا   تست ،اسرزاب

)IEC 60364-6 1-1 اصطالحات و تعاریف )بخش3-6 استاندارد
جهتاینکتاب،اصطالحاتوتعاریفزیربهکارمیرود:

1-1-1 تاییدیه1
همۀاقداماتیکهباکمکآنهاسازگاریتاسیساتالکتریکیباشرایطمربوطهذکرشدهدراستاندارد 

IEC 60364 بررسیمیشود.

نکتۀ۱:تاییدیهشاملبازرسی،تستوگزارشدهیاست.

1-1-2 بازرسی2
بررسی،بازدیدوکنترلتاسیساتالکتریکیبااستفادهازهمۀحواسبهمنظورتاییدانتخابصحیح

ونصبمناسبتجهیزاتالکتریکی)بازدیدچشمیوتکمیلچکلیستهایمربوطه(

1-1-3 تست 
کارایی آنها ازطریق که ابزارهایی با الکتریکی تاسیسات ارزیابییک اقداماتیجهت پیادهسازی

تاسیساتاثباتشود.

نکتۀ۱:عملیاتتستشاملتاییدمقادیریکهدرمرحلۀبازرسیقابلتشخیصنیستندبااستفاده

ازابزارهایمناسباندازهگیریاست.

1-1-4 گزارش دهی3
ثبتنتایجبازرسیوتستدرتستشیتهایاستاندارد

1-1-5 حفظ و نگهداری4
ترکیبهمۀعملیاتفنیواجرایی،شاملعملیاتنظارتی،باهدفابقاءیکتجهیزیابازیابیآنبه

حالتیکهدرآنمیتواندکارکردالزمراداشتهباشد.

)IEC 60364-6 1-2 تایید اولیه )بخش4-6 استاندارد
۱-۲-۱هرتاسیساتیبایددرطینصب،تاجاییکهبهطورمنطقیعملیاتیباشدوموقعتکمیلشدن

وقبلازبکارگیریوخدماترسانیموردتاییدقرارگیرد.

۲-۲-۱اطالعاتالزمتوسط IEC 60364-5-51:2005, 514.5 وسایراطالعاتالزمجهتتاییداولیه

بایددراختیارفردیکهتاییداولیهراانجاممیدهدقرارگیرد.

۳-۲-۱تاییداولیهبایدشاملمقایسۀنتایجبامعیارهایمربوطهباشدتاتاییدشودکهشرایطسری

1- verification
2- inspection
3- reporti n g
4- maintenance
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تاا   ا   توا     وا لا 

IEC 60364برآوردهشدهاست.

۴-۲-۱اقداماتاحتیاطیبایدصورتگیردتاتضمینشودکهتاییدیهموجبهیچخطریبرایافرادو

حیواناتنداشتهباشدوهمچنینخسارتیبهاموالوتجهیزاتواردنشود،حتیاگرمدارمعیوبشود.

۵-۲-۱بایدتاییدشودکهعملیاتتوسعه،افزودنویااعمالتغییراتدرتاسیساتموجودباسری

استانداردIEC 60364 سازگاربودهوبرایایمنیآنتاسیساتمضرنباشد،همچنینبایدتاییدشودکه

تاسیساتجدیدخطریبرایایمنیتاسیساتموجودندارد.

۶-۲-۱تاییدیهبایدتوسطیکفردمتخصصبهاینامرانجامگیرد.

توجه: شرایطمربوطبهصالحیتافرادبستگیبهقوانینومقرراتملیآنکشوردارد.

1-3 بازرسی
۱-۳-۱بازرسیبایدقبلازتستوقبلازبرقدارکردنتاسیساتانجامشود.

۲-۳-۱بازرسیبایدانجامشودتاتاییدشودکهتجهیزالکتریکی)کهبخشیازتاسیساتثابتاست(

دارایشرایطذیلاست:

باشرایطذکرشدهدراستانداردتجهیزسازگارباشد؛  

توجه:اینموردرامیتوانبابررسیاطالعاتسازنده،لوگوویاگواهیآنتجهیزتاییدکرد.

مطابقسریاستاندارد IEC 60364انتخابونصبشدهودستورالعملهایسازندهمدنظر  

قرارگرفتهباشد؛

ازنظرظاهریآسیبدیدهویاخرابنباشدتاایمنیبهخطرنیافتد.  

۳-۳-۱بازرسیبایدحداقلشاملبررسیمواردذیلباشد:

الف(روشحفاظتدرمقابلبرقگرفتگی)به IEC 60364-4-41مراجعهشود(؛

ب(حضورموانعآتشیاسایراحتیاطاتدرمقابلگسترشآتشوحفاظتدرمقابلآثارحرارتی)به

IEC 60364-4-42 و IEC 60364-5-52:2009بند۵۲7مراجعهشود(؛

پ(انتخابهادیهاباتوجهبهجریانمجازآن)بهIEC 60364-4-43 و IEC 60364-5-52:2009بند۵۲۳مراجعه

شود(؛

IEC 60364-5- )به  مانیتورینگ و حفاظتی تجهیزات هماهنگی۱ و سلکتیویته تنظیم، انتخاب، ت(

53:2001 بند۵۳۶مراجعهشود(؛

IEC 60364-5-53:2001/و IEC 60364-5-53:2001 ()بهSPD(انتخابونصببرقگیرهادرمحلمناسب)ث

AMD2:2015،بند۵۳۴مراجعهشود(؛

ج(انتخابومکانمناسبنصبتجهیزاتایزوالسیونوسوئیچینگ)بهIEC 60364-5-53: 2001، بند

1- coordination
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۵۳۶مراجعهشود(؛

 IECچ(انتخابتجهیزاتواقداماتحفاظتیمناسببرایعواملخارجیوتنشهایمکانیکی)به

60364-4-42:2010،بندIEC 60364-5-51:2005 ،422، بند2-512 وIEC 60364-5-52:2009، بند522مراجعهشود(؛

ح(شناساییهادیهاینولوحفاظتی)به IEC 60364-5-51:2005،بند3-514 مراجعهشود(؛

خ(حضورِشماتیک،نکاتهشداریااطالعاتمشابه)به IEC 60364-5-51:2005، بند 5-514 مراجعهشود(؛

IEC 60364-5- به( د(شناساییمدارها،تجهیزاتحفاظتیاضافهجریان،کلیدها،ترمینالهاوغیره.

51:2005، بند514مراجعهشود(؛

ذ(کفایتترمینالواتصالکابلهاوهادیها)به IEC 60364-5-52:2009، بند526مراجعهشود(؛

 IEC 60364-5-54ر(انتخابونصبآرایشهایاتصالزمین،هادیهایحفاظتیواتصاالتآنها)به

مراجعهشود(؛

ز(دسترسپذیریبهتجهیزاتبرایراحتیعملکرد،شناساییوحفظونگهداری

 )به IEC 60364-5-51:2005،بندهای513و514مراجعهشود(؛

ژ(اقداماتدرمقابلاختالالتالکترومغناطیسی)به IEC 60364-4-44:2007، بند444مراجعهشود(؛

س(بدنههایهادیدردسترسبهاتصالزمینمتصلشوند)به IEC 60364-4-41:2005، بند411مراجعهشود(؛

ش(انتخابونصبسیستمهایسیمکشی)بهIEC 60364-5-52:2009، بندهای521و522مراجعهشود(.

بازرسیبایدشاملهمۀتجهیزاتخاصدرتاسیساتیامکانهایخاصباشد.

فصل 2



فصل دوم- آزمون های اولیه و کنترل

فصل 2
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2-1 آزمون های اولیه و کنترل
تأسیساتبرقیرابایدقبلازشروعبهرهبرداریویاپسازهرتغییرعمدهدرآنموردکنترلو

آزمایشقراردادوتنظیمهایالزمدرتجهیزاتولوازمبراساسشرایططرح،کارکردآنهاوبهرهبرداری

انجامتانسبتبهصحتکارهایانجامشدهطبقمقرراتاطمینانحاصلشود.

پسازکنترلتأسیساتبرقیاجراشدهوتطابقآنبانقشههایطرحتأسیساتبرقیودستورالعملهای

اجراییحینساخت،طبقاستاندارد IEC60364-6الزماستآزمایشهاوکنترلهایزیر،ترجیحابه

ترتیبانجامگیرد:

الف(آزمایشتداومهادیمدارهایتأسیساتبرقیوبرقراریهدایتالکتریکیآنها)پیوستگی(؛

ب(آزمایشمقاومتعایقیدرتأسیساتبرقی:

تستمقاومتعایقیبرایتاییدکاراییحفاظتیباPELV،SELVیاجداسازیالکتریکی؛  

تستمقاومتعایقیبرایتاییدکاراییمقاومت/امپدانسکفودیوار)درکتابگفتهنشده(؛  

ت(تستپالریته)قطبیت(؛

ث(تستمقاومتالکترودزمین)دراستانداردمستقیمنیامدهبلکهزیرمجموعهبندبعدیمیباشد(

ج(تستامپدانسحلقهاتصالکوتاه)آزمایشکلیدهایخودکاروتنظیمآنها(؛

)PFC(تستجریاناتصالکوتاهاحتمالیبینفازهاوهرفازبازمین)چ

ح(تستتاییدکاراییحفاظتهایاضافی)معموالRCDوتستهمبندیتکمیلی(؛

خ(تستترتیبفازهادرجریانمتناوب،ولتاژهای+و-درجریانمستقیم)تستتوالیفاز(؛

د(آزمایشهایعملیاتی؛

 IEC هرتجهیزبایدتحتآزمایشعملیاتیقرارگیردتاتاییدشودکهمطابقشرایطمذکوردرسری

60364بهخوبینصبوتنظیمشدهاست.نمونههاییازاینتجهیزاتعبارتانداز:

آزمایشعملیاتیتابلوهایبرق،درایوها)راهاندازها(،کنترلواینترالکها،سیستمهایمربوط  

بهقطعاضطراریوتوقفاضطراری،پایشعایق،لوازمحفاظتیوغیره

تجهیزاتحفاظتیبایدازنظرکارکردخودآزمایششوندواینکارضروریاستتابررسیشود  

کهبخوبینصبوتنظیمشدهباشند)آزمایشهایعمومیتأسیساتبرقازقبیلراهاندازی،

تنظیموآزمایشدستگاهها،تجهیزاتبرقینصبثابت،مراکزوشبکهسیستمهایجریان

ضعیف،کارکرددستگاههایتأسیساتبرقیوغیره(.وقتیحفاظتخطاویاحفاظتاضافی

قراراستتوسطیکRCDتامینشود،کاراییهروسیلۀتستمورداستفادهدرتجهیزباید

تاییدشود.

ذ(افتولتاژ)بخش6-4-3-11استانداردIEC60364-6(؛
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تاا ک و  یملیب اا    وو      رتا

توجه۱:موقعبروزخطاهنگامتست،آنتستوهرگونهتستقبلیآن،کهنتایجآنهاممکناست

تحتتاثیراینخطاقرارگرفتهباشد،بایدپسازرفعخطامجددًاتکرارشوند.

 IEC 60079-17 توجه۲:موقعتستدریکمحیطقابلانفجاراحتیاطهایمناسبایمنیبراساس

الزامیاست.

حالباتوجهبهبندهایمذکورکهدرمبحث۱۳مقرراتملیساختمانوهمچنینمبحث۲۲مقررات

بهصورت آزمونهای این انجام به است، ازساختمانها نگهداری و مراقبت ویژه که ملیساختمان

دورهایجهتحصولاطمینانازسالمباقیماندنعملکردتأسیساتبرقیپسازراهاندازیباتوجهبه

اصلاستاندارد IEC 60364-6 نامبردهوتأکیدشدهاست.هرکدامازاینآزمونهادریکفصلبهصورت

کاماًلتشریحیوعملینحویاجراوانجامآنارائهخواهدشد.شایانذکراستباتوجهبهاهمیتاین

آزمونهادراستانداردEN 61557نیزدربخشهایمختلفبهشرحجدول)۲-۱(التزامبهانجامآنهارا

ارائهمیدهدکهجهتاطالعاتبیشترمیتوانیدبهاصلاستانداردرجوعکنید.
موضوع استانداردشماره بخش استانداردشماره استانداردردیف

1EN 615572آزمونمقاومتعایقیبخش

2EN 615573امپدانسحلقهخطابخش

3EN 615577توالیفازبخش

4EN 615574آزمونپیوستگیبخش

5EN 615575مقاومتزمینبخش

6EN 615576آزمونکلیدنشتیجریانبخش

جدول)1-2( اهمیت آزمون ها در استانداردهای مختلف

2-2 دستگاه های تست مورد نیاز
تست دستگاههای همچنین BS 4743 استاندارد  با مطابق باید الکترونیکی تست دستگاههای

 IEC 61557 با کارایی و  IEC 61010 با ایمنی یا و بوده  BS 5458 استاندارد با مطابق الکتریکی

سازگارباشند.البتهچنانچهسازندهدستگاههایتستازبرندهایمعتبرباشند،تاحدزیادیمیتواناز

تطابقدستگاهبااستاندارداطمینانحاصلکرد.معموالجهتانجامهرتستدستگاهمخصوصیوجود

دارد،امابعضیدستگاههابهصورتترکیبیقادربهانجامتمامتستهاهستند.دربازاربهایننوع

دستگاههایترکیبی،مولتیفانکشنتسترمیگویند.

2-3 کالیبراسیون دستگاه
کالیبرهنمودندستگاهمعموالتوسطشرکتهایمعتبرونمایندگانفروشتجهیزاتانجاممیشود.

امانکتهقابلتوجهنحوهتشخیصنیازبهکالیبرهبودنتوسطکاربرهست،کهبامقایسهنتایجتستبا

دستگاهیکهازسالمتآنمطمئنهستیمانجاممیشود.بعضیمواقعضعیفبودنباتریدستگاه

نیزباعثخطادراندازهگیریمیشودکهلزومنگهداریمناسبازدستگاهرامیرساند.
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