







































































































































































































	استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق) - قسمت سوم - فلش و قطعي ولتاژ
	فهرست مندرجات
	پيش گفتار
	مقدمه
	هدف
	دامنه كاربرد
	مفاهيم اساسي
	ويژگي ها
	رابطه بين فلش ولتاژ و عملكرد تجهيزات
	نحوه گزارش فلش هاي ولتاژ
	ارايه منحني هاي هماهنگي مربوط به فلش ولتاژ
	پايداري تجهيزات در مقابل فلش ولتاژ

	استاندارد و مراحل محاسباتي مربوط به فلش ولتاژ

	پيوست الف - شناخت بهتر ولتاژ و روش هاي كاهش آن (اطلاعاتي)
	علل ايجاد فلش ولتاژ
	فلش ولتاژ در اثر اتصال كوتاه
	فلش ولتاژ در اثر راه اندازي موتورها


	پيوست ب - تخمين مشخصه هاي مختلف فلش ولتاژ (اطلاعاتي)
	تخمين اندازه فلش ولتاژ در طي راه اندازي موتور با ولتاژ كامل
	تخمين فلش ولتاژ در اثر اتصال كوتاه
	دامنه فلش ولتاژ
	طول دوره زماني فلش ولتاژ
	نرخ وقوع ولتاژ (فركانس فلش ولتاژ)

	حوزه آسيب پذيري
	رده بندي فلش هاي ولتاژ

	پيوست ج - حساسيت تچهيزات نسبت به فلش ولتاژ (اطلاعاتي)
	پيوست د - تخمين فلش ولتاژ با استفاده از روش فاصله بحراني (اطلاعاتي)
	شبكه هاي شعاعي
	اتصال هاي پشت ترانسفورماتور
	حلقه هاي فوق توزيع
	جهش زاويه فاز
	توليد محلي
	تغذيه همزمان از دو پست
	تاثير نوع اتصال ترانسفورماتور
	تاثير ولتاژ قبل از اتصالي

	پيوست ه - مثالي در رابطه با ارزيابي دامنه فلش هاي ممكن كه در يك مشترك بزرگ صنعتي نمونه 
	معرفي شبكه
	اتصالي ها در سطوح مختلف ولتاژ
	اتصالي ها در سطح ولتاژ 20 كيلو ولت
	اتصالي ها در شبكه 63 كيلو ولت
	اتصالي در شبكه 230 كيلوولت
	اتصالي ها در شبكه 400 كيلو ولت

	اتصالي هاي پشت ترانسفورماتور
	مرور كلي نتايج

	پيوست و - اصول اساسي حفاظت (اطلاعاتي)
	مسايل مربوط به مشتركين
	ترانسفورماتورهاي فرورزونانسي
	تركيب كننده هاي مغناطيسي
	UPS هميشه در مدار
	UPS اضطراري
	UPS هاي تركيبي
	واحد موتور - ژنراتور
	وسايل ذخيره كننده انرژي مغناطيسي از نوع ابررسانايي (SMES)
	مشخصات تجهيزات مشتركين

	راهكارهاي شركت برق جهت رفع خطاهاي ايجاد شده روي سيستم و كاهش تعداد فلش
	استفاده از عمل وصل مجدد
	حفظ كردن فيوزها
	تاثير حذف عمل حفظ كردن فيوزها
	استفاده از فيوزهاي محدود كننده جريان
	تنظيم تطبيقي رله ها
	جلوگيري از وقوع خطا در سيستم
	محل يابي خطا از طريق عملي


	پيوست ز - واژگان (اطلاعاتي)


