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 چکیده

تمامی شرایطی که برای انتخاب   در این پروژه ابتدا در مورد معیار های انتخاب کابل و سر کابل بحث می شود و

معیار کابل نیاز است گفته می شود و سپس به استاندارد های مورد نیاز کابل ها در فشار ضعیف و فشار قوی می 

 پردازیم.

 کابلو .... که در   فلزی پوششمثل آسیب  خطا ها در کابل ها در فصل آخر به  انواع عیوب کابل ها و یا همان 

 را مناسب کارایی کابل های پوشش و شیلد که شود می باعث ها خرابی حالت این در شد  غافل از آن هانباید

 .باشند نداشته

وجود یك عیب یا خطا در کابل بوسیله تغییرات حاصله در عالئم و مشخصـه های کابل انتقال انرژی یا بوسیله 

مـی شود . قطع شدگــی کابل یا ایجاد  تغییرات ایجاد شده در اطالعات ارسالی بوسیله کــابل، تشخیـص داده

مــدارات اتصال کوتاه یا ایجاد اشکاالتی در عایق کــابل و یا در اتصاالت کابلها می تواند نمـونه هایی از عیب 

هــای مختلـف کــابل باشد . حتـــی عیبهــای اتصال به زمین در روی غالف های فلـزی با عایق پالستیکـی را 

زمـره عیب کابلها منظور نمـود ، زیرا عیبهای ایجاد شــده در عایقها اغلب باعـث نفــوذ رطوبت نیز بایستـی در 

در عــایق شده و منجر به خرابی کــابل می گردد. پیدا کــردن بموقـع و در مراحل اولیه عیبها باعث جلوگیری 

 از خسارت بعدی کابل می گردد .
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 تقدیر و تشکر

 .خداوند سبحان را سپاسگذارم که به بنده حقیر توفیق انجام و اتمام پژوهش حاضر را عنایت فرمود

قدیر و تشکر اند تام که در تمام دوران تحصیلی مرا حمایت کردهاز تمامی اساتید، دوستان و خانواده

 پدر و مادرم که پشتیبان همیشگی من در زندگی بوده است.  کنم بهمیه را تقدیم کنم و این پروژمی
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 : تقدیم به پدر و مادرم

خدا را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان 

کسب علم و دانش تالش نمایم. بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه 

والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، 

پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز 

 ن و انسان بودن را معنا کردند.بود و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی،
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 فصل اول

 معیارهای انتخاب کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جـداول الزم جهت بدست آوردن مقدار 

 نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است.جریان 

برای بهره بـــرداری اقتصـادی از کــابلها ، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است . در این  

بخش عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار مــی گیرند. الزم به ذکــر است که بــرای انتخاب بهینه 

 بـــه تلفات و محاسبات اقتصادی نیــز الزم می باشد کــه در اینجا به آن پرداخته نشده است.سطـح مقطع محاس

 

 (شکل کابل)

 معیارهای انتخاب کابل  -1-1

 معیارهای انتخاب کابل را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود :

 ولتاژ نامی -الف

 انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفیت جریان دهی کابل -ب

 در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز -ج



 تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل -د

 ولتاژ نامی -1-2

ولتاژ نامی کابـل بایستــی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد 

 .ستی مطابق جدول زیر باشدیاول و دوم استاندارد کابـلهای مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتــاژ با

 ( : ولتاژ نامی کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع 1-1جدول)

0  U   کیلو ولت(rms) 19 12 35/6 6/1 

U    کیلو ولت(rms) 33 21 11 1 

mU    کیلو ولت(rms) 36 24 12  

 

 ظرفیت جریان دهی کابلها  -1-3

 کــابلها مورد بررسـی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد.در این قسمت عوامل موثــر بر جریان دهی 

تعیین حد مجاز جریان کابلها به تلفات ایجاد شده در کــابل و نحــوه انتقال گـرمای ایجاد شده به سطح کابل و 

ت حرارتی با در نظــر گرفتـن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاوم IEC 287محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد 

الیه های مختلف کابل و زمین در شرایـط مشخـص ، حد مجاز جریان را بدست می دهد. در این قسمت فرض بر 

 این است که مقدار جریان مجاز کابلها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد.

 عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل -1-3-1

 ریان کابل را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود :عوامل مهم موثر در ظرفیت نامی ج

دمـــــا : دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط، دمای محل  -الف

 نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد .



کابل : عالوه بر دمای مجاز عایق کابل، نوع طراحی کابل و الیه های مختلف بکار رفتــه در آن ، در  طرح -ب

تعیین جریان مجاز کابل دارای اهمیت می باشنـد. این الیه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی 

 کابل را مشخص می کنند .

از عوامل موثر  در زمین، در مجرا، نوع خاك و... هوا، دفن شدهشرایـط نصب : شرایط نصب از قبیل نصب در  -پ

 بر جریان دهی کابلها می باشند .

اثـرات کــابلهای مجـاور : در صورت همجواری کــابل با سایر کــابلها یا لوله ها بایستــی ضرایب مناسب  -ت

 برای کاهش جریان مجاز کابل را در نظر گرفت .

 دما -1-3-2

متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که بــه شرایط آب و دمای محیط :  -1

دمای محیط اطراف کــابل بـــرای چندین کشور   IEC 287هوایی منطقه بستگی دارد . در استاندارد 

آمده است و برای سایـر کشورها با توجه به نوع منطقه ای کـه در آن قرار دارند دمای محیط و زمیـن 

 طور تقــریبی مشخص شــده است .ب

 حدود نامی جریان کابل بایستی برای بدترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود .

برای کــابلهای مختلف   IEC 287دمای کار کابل : حداکثر دمای کار هادی کــابل مطـابق استاندارد  -2

 ( باشد.2-1یستی مطابق جدول )با

 

 ( : حداکثر دمای کار هادی کابل2-1جدول)                                      

 ( °cحداکثر درجه حرارت هادی )  عایق     

PVC   

PE    

XLPE 

    71 

    71 

    91 



 تاثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل -1-3-3

کــابل علت تعیین کننده عمق دفن کـابل می باشد عمـق دفـن کــابـل : حداقل کردن آسیب وارده به  -الف

 که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر میگردد.

با افزایش عمق، دمــا افزایش یافته و مقـــدار رطـوبت بیشتر می گردد، در این حالت با افزایش دما ظرفیت 

 ن مقدار بیشتر می گردد .جریان دهی کابل کمتر شده ولــی با افزایش رطــوبت ، ای

مقاومت حرارتی مخصوص خاك : وجـود رطوبت اثــر تعیین کننــده ای در مقاومــت مخصوص هر نوع خاك  -ب

در دسترس نباشد از   دارد، بــــرای هر منطقــه بایستی این مقدار اندازه گیری شود، در صورتی که این مقدار

 ی شود.مقادیر داده شده در استاندارد استفاده م

برای محاسبــه جریان مجاز کـابل، بایــد با توجه به نحوه نصب کابل )نصب در هوا، قرار گرفتن در زیر زمین، قرار 

 ( باید ضرایب مناسب را اعمال نمود . 111گرفتن در مجرا و 

 افت ولتاژ -1-4

این مقدار بخصوص در کابلهای از عوامل مهـم تعیین سطح مقطع کــابل، مقدار افت ولتــاژ مجـاز آن می باشد. 

فشار ضعیف و کــابلهای فشار متوسط در شرایطــی که طول کــابل خیلی طوالنی باشد، عامل تعیین کننده می 

 باشد .

برای تعیین افت ولتاژ در کــابلها بایستی مقــدار مقاومـت و راکتــانس آنهــا در شرایط بهــره بــرداری مشخص 

ه از فرمولهای زیر ، مقـدار افت ولتاژ در کابل را بدست آورد .) الزم به ذکر است کــه مقدار شود و سپس با استفـاد

مقاومت و راکتانس کابلها باید توسط فروشنده ارائه شود ولی در صورتی که این مقادیر در دسترس نباشند می 

 توان از جداول مربوطه این مقادیر را بدست آورد (.

 

 



 ه جریان متناوب تکفاز :برای محاسبات مربوط ب

 افت ولتاژ :     

                                                                                  

  

 درصد افت ولتاژ :

                                                                   

                                                        

 برای محاسبات مربوط به جریان متناوب سه فاز :

 افت ولتاژ :                       

                                                                                 

  

 درصد افت ولتاژ :

 

 

 کوتاه توسط کابلتحمل جریان اتصال   -1-5

در انتخاب نوع کابل ، تحمل جریان اتصال کوتاه یکی از عوامل تعیین کننده می باشد . در زمان بروز اتصال کوتاه 

جریان بطور ناگهانی برای چند سیکل افزایش یافته و سپس مقدار آن کم شده تا آنکه سیستم حفاظتی عمل 

ثانیه می باشد . در زمان شروع اتصال کوتاه ممکن است کابل  3تا  2/1نماید . مدت زمان اتصال کوتاه معموالً بین 

در بار کامل باشد و افزایش دمای ناشی از اتصال کوتاه عامل مهمی در انتخاب سطح مقطع نامی خواهد بود . 



یکی نجریان اتصال کوتاه گاهی تا بیست برابر جریان دائمی رسیده و این جریان نیروی الکترومغناطیسی و ترمومکا

 بوجود می آورد که متناسب با مربع جریان می باشد .

نظر به اینکه زمان اتصال کوتاه خیلی کوتاه است ، کابل پس از آن به سرعت خنك می شود و عایق بایستی تحمل 

( مقادیر دمای قابل تحمل اجزا 3-1دماهای باالتر از جریان دائمی ) ناشی از اتصال کوتاه ( را داشته باشد . جدول )

 می باشد . IEC724مطابق با استاندارد مختلف کابلهای توزیع را نشان می دهد . مقادیر مذکور 

                          ( : مقادیر دمای قابل تحمل اجزا مختلف کابلهای توزیع                                                                           3-1جدول)

 

گرفته می شود . مقادیر باال در مواردی کاربرد مسلح کابل، غالف کابل بعنوان عایق در نظر در نبود پوشش های 

 دارد که قابلیت تحمل عایق کمتر از اعداد فوق نباشد.

 

 

 



 مقادیر جریان اتصال کوتاه بر اساس دما -1-5-1

معموالً فرض بر آن است که کل انرژی ورودی به کابل که توسط هادیها جذب شده است به حرارت تبدیل شود و 

یك باشد . بعالوه مقدار گرمای جذب شده به مدت زمان اتصال کوتاه بستگی دارد که حداکثر شرایط موجود آدیابات

 ثانیه فرض می شود . 5این زمان 

( با حرارت جذب شده ) حاصلضرب جرم ، افزایش درجه و حرارت RT2Iبا مساوی قرار دادن حرارت ورودی )

 مخصوص( معادله ای بشرح زیر بدست می آید.

                                                                         

 I( جریان اتصال کوتاه :rmsبر حسب آمپر ) 

 T)مدت زمان اتصال کوتاه ) ثانیه : 

 Kمقدار ضریب ثابت برای مواد بکار رفته در هادی : 

S ( 2: سطح مقطع هادیmm) 

1θ دمای نهایی : 

0θ دمای اولیه : 

β ( عکس ضریب حرارتی :α)( هادی ) بر درجه سانتیگراد در صفر درجه 

 ( آمده است که در آن :4-1ضرایب ثابت فوق برای فلزات مختلف در جدول شماره )

                                                                                          

cQ ای : حرارت مخصوص حجمی هادی در دمC O21  



20ρ  هدایت فلز هادی در :C O21 

 ( : ضرایب ثابت برای فلزات مختلف4-1جدول)                                                  

 

 

 کابل های توزیع قدرت -1-6

( 5-1( می توان فرمول داده شده را بطوریکه در جدول )3-1برای شرایط خاصی از افزایش دما مطابق جدول )

فرض می شود وقتی که آمده است بکار برد . در این جدول بطوری که در محاسبات اتصال کوتاه معمول است، 

 اتصال کوتاه رخ می دهد کابل در درجه حرارت حداکثر مجاز در حال بهره برداری

 است . 

( آن است که آنها را بصورت گرافیکی 5-1یك راه دیگر برای نشان دادن اطالعات موجود در آخرین ستون جدول )

( برای کابل 4-1( و )3-1و شکل های ) PVC( برای کابل هایی با عایق 2-1( و )1-1نمایش داد. شکل های )

 می باشند. XPLEهایی با عایق 

 

 

 



 ( : افزایش درجه حرارت و جریان اتصال کوتاه برای هادیهای مختلف 5-1جدول)                                   

 

   

                                     

 



                              

های تا سطح مقطع و هادیهای مسی  دمای نهایی کابل برای هادی  PVC(: اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق 1-1شکل)
2mm 311  درجه سانتیگراد و برای هادیهای باسطح مقطع بیشتر   161برابرc° 141 .است 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و هادیهای آلومینیومی PVC(: اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق 2-1شکل)                            



                      

 و هادیهای مسی XLPE(: اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق 3-1شکل)

        

 و هادیهای آلومینیومی XLPE(: اتصال کوتاه مجاز برای کابلهایی با عایق 4-1شکل )



 جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن -1-7

زمین ، عوامل دیگری نیز می بایستی در نظر در مورد جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن مثالً جریان های اتصال 

گرفته شوند زیرا که در این حالت جریان اتصال کوتاه می تواند در پوششهای فلزی و یا زره جریان یابد . بطور کلی 

ولیکن در هادیهای با اندازه بزرگتر بطوریکه در برای هادی  با اندازه کوچك افزایش دما عامل تعیین می باشد، 

 ( نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوششهای سربی و یا زره حد مجاز کمتر می شود .3-1جدول )

پوشانیده شده بر روی آن کنترل نمود . حداکثر جریانهای اتصال کوتاه  PVCدمای پوشش زره را می توان با الیه 

آورده شده اند  و این مقادیر  (9-1( تا )6-1غیر متقارن برای کابلهای توزیع قدرت که رایج می باشند در جدول )

برای کابلهای چند مفتولی می باشند . مقادیر داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال کوتاه یك ثانیه می باشد . 

 برای مدت زمانهای غیر از یك ثانیه این ارقام بر ریشه دوم زمان داده شده تقسیم می شوند .

و هادی  PVC( حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ) کابلهای زره دار سیمی با عایق 6-1جدول )

 و مدت زمان خطا برابر یك ثانیه را نشان میدهد.  KV1/6/1آلومینیومی مفتولی ( و ولتاژ 

 

 شکل جریان اتصال کوتاه



هادی آلومینیومی و  PVCبه زمین )کابلهای زره دار سیمی با عایق (: حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز 6-1جدول)

 و مدت زمان خطا برابر یك ثانیه kv1 /6/1مفتولی( و ولتاژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

و هادی مسی ( برای   PVC(: حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ) کابلهای زره دار سیمی با عایق 7-1جدول )

 KV1/6/1یك ثانیه در سطح ولتاژ 

 

 

 

 

 

 

 

 



      XPLE(: حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ) کابلهای زره داری سیمی با عایق 8-1جدول )         

 یك ثانیهبرای  KV 1/6/1و هادی آلومینیوم مفتولی ( برای سطح ولتاژ                                 

 

      

 و XPLE(: حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ) کابلهای زره دار سیمی  با عایق 9-1جدول )           

 برای یك ثانیه  KV 1/6/1 هادی مسی ( برای سطح ولتاژ                                             

 

 

 

 



 پاره شدن کابلنیروهای الکترومغناطیسی و  -1-8

جریانهای اتصال کوتاه در کابلهای چند رشته ای نیروهای الکترومغناطیسی بوجود می آورند که رشته های کابل 

ختگی کابل تمایل به از هم گسیرا از یکدیگر جدا نموده و چنانچه این رشته ها بطور محکم با هم بسته نشده باشند ،

یق کاغذی که فاقد پوشش مسلح می باشند از اهمیت خاصی برخوردار خواهد داشت . این اثر در کابلهای با عا

 است زیرا ممکن است عایق در این شرایط آسیب ببیند.

 مسلح نمودن کابلها باعث جلوگیری از آسیب ناشی از این نیروها می شود.

 اثرات ترمومکانیکی -1-9

اط در هادی های کابل شده و انبساط بوجود افزایش گرمای زیاد در نتیجه جریان اتصال کوتاه باعث ایجاد انبس

آمده باعث بروز مشکالتی از قبیل پیشروی طولی در کابل چند رشته ای و یا جابجایی کابل در صورتی که بطور 

 خواهد شد .مناسب نصب نشده باشد ،

 پیشروی هادی در هادیهای تك مفتولی از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 رکابلهاطراحی مفصلها و س -1-11

اثرات ناشی از جریان اتصال کوتاه در مفصل های کابلهای دفن شده در زمین مهم می باشد زیرا که به علت فشار 

وارده از زمین بر روی سطح کابل، هادیهای کابل ممکن است در داخل کابل بطور طولی افزایش یافته و داخل 

(و برای کابلهای با اندازه 2N/mm 51مثالً )زیاد بوده،  مقدار این نیروی پیش رونده خیلیمفصل یا سرکابل شوند، 

بزرگتر اهمیت آن بیشتر می باشد . اگر مواد پر کننده مفصلها و ترمینالها ) سرکابلها( به اندازه کافی نرم باشد که 

ز اجازه پیشروی هادیها را بدهد نیروی ذکر شده باعث ایجاد نقص در داخل سر کابل یا مفصل می شود و پس ا

خنك شدن هادیها تنش بوجود آمده در آنها باعث ایجاد مشکالت دیگری خواهد شد و بعنوان مثال تنش بوجود 

آمده بر روی رینگهای نگهدارنده هادیها باعث بیرون آمدن هادیها خواهد شد و به همین دلیل حد نهایی دما برای 

عوامل دیگری که باید در نظر گرفته شوند آن در نظر گرفته شده است . از  C O161اتصاالت لحیم شده هادیها 



است که نگهدارنده ها و چفت و بستها بایستی مناسب انتخاب شده تا در دمای بوجود آمده در آنها باعث ایجاد 

 اشکال در مفصل نشود .

 اختالف بین هادیهای مسی و آلومینیومی  -1-11

تنش بوجود آمده در آن به علت اینکه ضریب اگر چه ضریب انبساط آلومینیوم از مس بیشتر است و لیکن 

مدوالسیون االستیك آن کمتر است همانند مس خواهد بود . بنابراین نیروهای در هم شکننده برای هر دو فلز 

 تقریباً مشابه یکدیگر می باشند .

وع فلز هادی نوقتی که محدودیتها توسط غالفهای سربی و یا نیروهای الکترومغناطیسی تحت تاثیر قرار می گیرند 

از لحاظ تئوری هیچ فرقی ندارد و لیکن در رابطه با نیروهای ضربه ای آلومینیوم از ضریب کمتری نسبت به مس 

برخوردار است زیرا که برای یك مقدار مشخصی از جریان ، اندازه سطح مقطع هادی آلومینیوم از مس بزرگتر می 

 باشد .

 شرایط نصب و کابل کشی -1-12

 ذکر شده است اثرات نیروی پیشروی طولی در کابلهایی که در زمین کشیده شده اند از مهمترین بطوریکه قبالً

 پارامترها می باشند .

در کابلهایی که دارای عایق ترموپالستیك و غالف خارجی می باشند بایستی از افزایش زیاد محلی ) موضعی ( 

غالف می شود . این مورد ممکن است به علت رعایت نکردن جلوگیری نمود زیرا که باعث تغییر شکل دادن عایق و 

 شعاع انحنا در موقع کابل کشی و یا مناسب نبستن وسایل نگهدارنده در کابلها پیش آید.

 موارد نامبرده باال در مورد کابلهای با عایق ترموست که سطح مقطع آنها بزرگتر است نیز صادق می باشد .

 

 

 



 پیوست الف

 PVCظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق 

 می باشند . PVCجداول داده شده در این قسمت شامل مقادیر نامی جریان کابلهای با عایق 

 طرح کابل -1-الف

 هادیها  -1-1-الف

اشند و می ببرای کابلهای تك رشته ای هادیها از مس و آلومینیوم چند مفتولی و یا تك مفتولی و به شکل دایره 

 برای کابلهای چند رشته ای هادیها مسی یا آلومینیوم بصورت قطاعی می باشند .

 الیه زیرین پوشش زره  -2-1-الف

اکسترود  PVCاکسترود شده و برای کابلهای چند رشتـه ای از  PVCاین الیه برای کابلهای تك رشته ای از نوع 

 شده یا نوار پالستیکی می باشد .

 زره  -3-1-الف

فرض بر ایـن است کــه زره کــابلها از نوع آلومینیوم برای کــابلهای تك رشتـه و فوالد گالوانیزه برای چند رشته 

 می باشد.

 غالف   -4-1-الف

 

 اکسترود شده می باشد . PVCغالف از نوع 

 مقادیر نامی جریان -2-الف

 تعیین شده است .درجه سانتیگراد  31مقادیر نامی جریان بر اساس دمای محیط 



 حداکثر دمای هادی -3-الف

 درجه سانتیگراد می باشد. 71این دما 

 کابل کشی در هوا -4-الف

درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است و کابل در برابر اشعه مستقیم خورشید محافظت شده  31دمای محیط 

ه در کانال نصب شوند روی آنها پوشیده نمی سانتیمتر از دیوار فاصله دارند و در صورتی ک 2است و کابلها حداقل 

شود و مدارهای مجاور همدیگر بایستی دارای فضای مناسب از یکدیگر باشند تا بر یکدیگر اثر گرمایی نداشته 

 باشند .

 کابلهای نصب شده در زمین  -5-الف

 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است . 15دمای زمین 

 در نظر گرفته شده است . Km/W2/1مقاومت حرارتی زمین 

 سانتیمتر در نظر گرفته شده است . 51عمق کانال کابل کشی برای کابلهای تا ولتاژ یك کیلو ولت 

 کابلهای تك رشته ای -6-الف

 اطالعات داده شده برای عملکرد سه فاز سه یا چهار کابل تك رشته کاربرد دارد .

 آرایش افقی کابلها -7-الف

برابر قطـــر آنها  2بر این اساس است که فاصله افقی بین مراکز دو کابل مجاور بیش از مقادیر نامی داده شده

 باشد. در صورتـــی که کـابلها عمودی نصب گردند مقادیر نامــی کاهش پیدا میکند.

 



 kv 1/ 6/1زره دار با ولتاژ  PVC(: جریان قابل حمل توسط کابل 11-1جدول)                            

 

 

 

 

 

 



 kv 1/ 6/1بدون زره با ولتاژ   PVC(: جریان قابل حمل توسط کابل 11-1جدول)

 

 

 

 



 پیوست ب

 XLPEظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق 

 می باشند. XLPEجداول داده شده در این قسمت شامل مقادیر نامی جریان دهی کابلهای با عایق 

 طرح کابل  -1-ب

 KV1/6/1با ولتاژ  XLPEکابل   -1-1-ب

 هادی ها  -1-1-1-ب

برای کابلهای تك رشته ای هادیها از مس و آلومینیوم چند مفتولی و یا تك مفتولی به شکل دایره می باشند ، 

 وبرای کابلهای چند رشته ای هادیهای مسی یا آلومینیوم بصورت قطاعی می باشد.

 پوشش زیر زره -2-1-1-ب

 و بصورت اکسترود شده می باشد . PVCاز جنس 

 زره   -3-1-1-ب

کابلها می توانند دارای زره و یا بدون زره باشند ، زره می تواند بصورت نوار از فوالد گالوانیزه و یا بصورت مفتول 

 باشد .

 غالف  -4-1-1-ب

 اکسترود شده می باشد  PVCجنس غالف از 

  KV 33/19تا  KV1/6/1با ولتاژ  XLPEکابلهای  -2-1-ب

 

 هادیها -1-2-1-ب

 هادیها از جنس مس و آلومینیوم چند مفتولی به شکل دایره می  باشند .

 پوششهای الکترواستاتیکی  -2-2-1-ب

 پوشش الکترواستاتیکی نیمه هادی بصورت اکسترود شده روی هادی و نواری یا اکسترودشــده روی



 عایق می باشد . 

 فلزیپوشش الکترواستاتیکی   -3-2-1-ب

 از سیم های مسی برای کابلهای تك رشته ای و نوار مسی برای کابلهای سه رشته ای استفاده می شود .

 پوشش زیر زره  -4-2-1-ب

 اکسترود شده برای کابل سه رشته ای می باشد . PVCاز جنس 

 زره   -5-2-1-ب

 از جنس فوالد گالوانیزه می باشد.

 غالف  -6-2-1-ب

 ه می باشد .اکسترود شد PVCاز جنس 

 مقادیر جریان نامی  -2-ب

 محاسبـه شده است . IEC287مقادیر جریان دهی کـابلها بر اساس استاندارد 

 حداکثر دمای هادی  -3-ب

 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است . 91حداکثر دمای هادی 

 کابل کشی در هوا -4-ب

درجه سانتیگراد در نظر گرفته  35کابلهای فشار متوسط درجه سانتیگراد و برای  31برای کابلهای فشار ضعیف 

 شده است .

سانتیمتر  2کابلها در برابر اشعه مستقیم خورشید محافظت شده اند و جریان هوا محدود نشده است و کابلها حداقل 

ا طوری از دیوار فاصله دارند و در صورتی که کابل در کانال باشد روی آن پوشانده نشده است . و فواصل مداره

 است که اثر گرمایی از سایر مدارها بر روی کابل مفروض وجود ندارد.



 نصب کابل در زمین  -5-ب

عمق دفن برای کابل های فشار ضعیف ، Km/W 2/1درجه سانتیگراد و مقاومت حرارتی زمین  15دمای زمین 

 متر در نظر گرفته شده است . 8/1متر و کابلهای فشار متوسط  5/1

 ای تك رشته ای کابله  -6-ب

 اطالعات برای عملکرد سه یا چهار کابل تك رشته ای در سیستم سه فاز کاربرد دارد .

 آرایش افقی -1-6-ب

برابر قطر خارجی  2مقادیر نامی داده شده بر این اساس است که فاصله افقی بین مراکز دو کابل مجاور بیش از 

 مقادیر نامی کاهش پیدا می کند . در صورتی که کابلها عمودی نصب گردندآنها باشد ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 kv 1/ 6/1زره دار با ولتاژ   XLPE(: جریان قابل حمل توسط کابل 12-1جدول)                       

 

 

 

 

 

 



 kv 1/ 6/1بدون زره با ولتاژ   XLPE(: جریان قابل حمل توسط کابل13-1جدول)                           

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم
 استاندارد کابلهای فشار ضعیف توزیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

مربوط به شبکه توزیع پرداخته شده است.کابلهای فشار ضعیف بکار  در این فصل به استاندارد کابلهای فشار ضعیف

رفته در ایران به دو نوع کلی کابلهای با عایق کاغذ روغنی و کابلهای با عایق مواد ترموپالستیك یا االستومریك 

تقسیم می شوند . از آنجا که تکنولوژی ساخت و استفاده از کابلها با مواد عایقی پلیمری روز به روز در حال 

پیشرفت می باشد و این کابلها دارای کیفیت عایقی و ضریب تلفات عایقی خوبی بوده و استفاده از آنها از لحاظ 

ه سایر کابلها می باشد لذا در این بخش تنها دارای مزایای زیادی نسبت ب 111سهولت در نصب، مفصل بندی و 

به استاندارد کابلهای با مواد عایقی ترموپالستیك یا االستومریك که بصورت اکسترود شده ساخته شده اند پرداخته 

 شده است .

 کلیات-2-1

( زیر آمده استدر این فصل آزمونهای مورد نیاز برای کابلهای قدرت با عایق های یکپارچه اکسترود )که در جدول 

 که دارای ولتاژ یك کیلو ولت می باشند آورده شده است .

 ( : انواع ترکیبات عایقی که در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد بررسی قرار می گیرند.1-2جدول)

 مخفف   ترکیب عایقی  

 ترموپالستیك : -الف

ینیل روینیل کلراید یا وترکیب عایقی بر اساس پلی وینیل کلراید یا کوپولیم -

 U < 1.8 , 3  kv   0U ,استات جهت کابلهایی با ولتاژهای نامی  

 االستومریك یا ترموست -ب

 ترکیبات عایقی بر اساس پلی اتیلن کراس لینك شده به روش شیمیایی  -    

 

PVC/A 

 

 

XLPE 

 

 

 



 ولتاژ نامی -2-2

 بکار رفته است برابر است با :ولتاژ نامی برای کابلهایی که در این استاندارد 

= 0.6 kv 0U    وU = 1 kv 

 که:

0U  . ولتاژ نامی فرکانس صنعتی بین هادی و زمین می باشد : 

U . ولتاژ نامی فرکانس صنعتی بین هادیهای کابل می باشد : 

 ترکیب غالف -2-3

 می باشند .   PVCاز طبقه ترکیباتی بر اساس    2ST و  ST 1 غالفهای 

 از طبقه ترکیباتی بر اساس پلی اتیلن ترموپالستیك می باشند.   7STو    3STغالفهای نوع  

از طبقه ترکیبات االستومری بر اساس پلی کلروپرن، کلروسلفونیت پلی اتیلن یا پلیمرهای   1SEغالفهای نوع  

 مشابه می باشند .

 تعاریف مربوط به آزمونها -2-4

زمونها توسط سازنده روی تمام طول کابلهای ساخته شده جهت اثبات کیفیت کابل آزمونهای معمول : این آ -الف

 انجام می گیرد .

آزمونهای ویژه : این آزمونها توسط سازنده بر روی نمونه های تکمیل شده کابل یا اجزای گرفته شده از آن با  -ب

 صات طراحی می باشد .تناوب مشخص صورت می گیرد و هدف آن تعیین تطابق محصول تمام شده با مشخ

آزمونهای نوعی : ایـن آزمـون توسط کارخانه سازنده قبـل از عرضه محصول روی نمونه ای از کابل که تحت  -پ

پوشش این استاندارد می باشد بمنظور اثبات اینکه مشخصات مورد نظر را داشته باشند صورت می گیرد . این 

 مگر آنکه تغییرات ایجاد شده در کابلآزمونها بعد از انجام نیاز به تکرار ندارند 

 یا طراحی که مشخصه های اجرایی را تغییر دهند ، صورت پذیرد .



  آزمونهای نصب : این آزمونها جهت تعیین مطابقت کابل و لوازم آن در شرایط نصب صورت می گیرد .  -ت

 شرایط آزمون -2-5

و آزمون های دیگر در درجه  c 15 21درجه حرارت محیط معموالً آزمونهای ولتاژ در درجه حرارت  –الف 

 انجام می شود، مگر آنکه برای آزمون خاصی شرایط دیگری ذکر شده باشد. c 5 21حرارت 

 49فرکانس و شکل موج ولتاژهای آزمون فرکانس صنعتی فرکانس آزمون ولتاژهای متناوب باید در محدوده ب( 

 بیان می شوند. r.m.sهرتز باشد . شکل موج کامالً سینوسی و مقادیر ذکر شده بر حسب  61تا 

 آزمون های معمول -2-6

 کلیات

 باشند :آزمونهای بکار رفته در این استاندارد به شرح زیر می 

 الف( اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادیها 

 ب( آزمون ولتاژ 

آزمونهای معمول بطور طبیعی روی تمام طول تکمیل شده کابل انجام می شود. این مقدار ممکن است با توافق 

 بین سازنده و خریدار کاهش پیدا کند.

 

 اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادیها  -2-6-1

اندازه گیری بایستی برای تمام هادیهای هر کابل در طول انتخاب شده در آزمون الف( برای کابلهای چند رشته ای، 

 از جمله هادی هم مرکز ، در صورت وجود، انجام شود. معمول، 

 ساعت قبل از 12ب( تمام طول کابل یا نمونه ای از آن در اطاق آزمون در درجه حرارت ثابت به مدت حداقل 

انجام آزمایش قرار گیرد. اگر در مورد یکسان بودن درجه حرارت کابل و محیط آزمایش تردید وجود دارد، اندازه 

ساعت در اطاق آزمون صورت گیرد . و یا اندازه گیری روی  24گیری مقاومت باید بعد از قرار دادن کابل به مدت 



با دمای کنترل شده قرار داشته است، انجام شود.  نمونه ای از هادی که به مدت حداقل یك ساعت در حمام روغن

از  5کیلومتر طبق بند  1درجه سانتیگراد برای آن و طول  21مقدار اندازه گیری شده باید با در نظر گرفتن دمای 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اصالح شود. 3184استاندارد 

رجه سانتیگراد نباید از حداکثر مقدار مشخص شده مربوطه د 21پ( مقاومت جریان مستقیم هر هادی در دمای 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تجاوز کند .  3184مطابق استاندارد 

 آزمون ولتاژ -2-6-2

 کلیات

آزمون ولتاژ باید در درجه حرارت محیط با ولتاژ متناوب در فرکانس صنعتی و یا ولتاژ مستقیم مورد نظر سازنده 

 شود. انجام

 ب( روش آزمون برای کابلهای تك رشته 

برای کابلهای تك رشته ای، ابتدا کابل به مدت یك ساعت در آب با دمای محیط غوطه ور شده سپس ولتاژ آزمون 

 دقیقه اعمال شود. 5بین هادی و آب به مدت 

 



 پ( روش آزمون برای کابل چند رشته ای

دقیقه بین هادی عایق شده و تمام هادیهای دیگر و  5برای کابلهای چند رشته ای ، ولتاژ آزمون باید به مدت  

 پوششهای فلزی در صورت وجود اعمال گردد.

هادیها ممکن است برای اعمال متوالی ولتاژ آزمون بمنظور محدود نمودن کل زمان به شکل مناسبی به هم متصل 

دقیقه بدون  5رتیب اتصاالت ، این اطمینان را ایجاد نماید که ولتاژ برای حداقل مدت زمان شوند مشروط بر آنکه ت

 وقفه بین هر هادی و هادیهای دیگر و بین هر هادی و پوشش های فلزی ) در صورت وجود( اعمال شده است.

 کیلوولت می باشد. 5/3برابر با   kv 6/1 =0Uت( ولتاژ آزمون برای  

سه رشته ای ولتاژ آزمایش بوسیله ترانسفورماتور سه فاز اعمال شــــود ، ولتاژ آزمون بین فازها،  اگر برای کابلهای

 برابر مقدار فوق باشد. 73/1بایستی 

 برابر ولتاژ متناوب فرکانس صنعتـی باشد.  4/2اگر از ولتاژ مستقیم استفاده شود، این ولتاژ بایستی 

 مشخص شده افزایش می یابد.  به مقادیر "در موارد فوق ولتاژ تدریجا

 هیچ شکست الکتریکی عایق نبایستی رخ دهد. ث( مقررات

 آزمونهای ویژه -2-7

 کلیات

 آزمونهای ویژه الزم که در این استاندارد آمده اند بدین شرح است:

 الف( بررسی هادی 

  XLPEبرای عایق  1پ( آزمون تحمل گرمایی                       ب( کنترل ابعاد 

                                                           
1- Hot set Test 



 تناوب آزمونهای ویژه  -1 -2-7

 بررسی هادی و کنترل ابعاد  -2-7-2

در صورتیکه خریدار الزم بداند، بازرسی هادی ، اندازه گیری ضخامت عایق و غالف و اندازه گیری قطر خارجی ،

باید از ده باید روی یك قرقره )یا کالف( از هر سری ساخت کابل با اندازه و نوع مشابه، انجام شود، این مقدار ن

 درصد تعداد قرقره ها )یا کالفها( در هر قرار داد  تجاوز کند .

 آزمونهای الکتریکی و فیزیکی  -2-7-3

مشروط  آزمون تعیین شده بایستی روی نمونه های گرفته شده از کابل انجام شود،با توافق بین خریدار و سازنده ،

کیلومتر و برای کابلهای تك رشته ای  2د رشته ای بیش از بر اینکه طول کل موضوع قرار داد برای کابلهای چن

 ( باشد.2-2کیلومتر مطابق جدول) 4بیش از 

 ( : تعداد نمونه های مورد نیاز برای آزمون ویژه2-2جدول)

 طول کابل تعداد نمونه

 کابلهای چند رشته ای  کابل های تك رشته ای 

 تا طول )کیلومتر( (از )کیلومتر باالتر تا طول )کیلومتر( باالتر از )کیلومتر(

1 

2 

3 

… 

4 

21 

41 

… 

21 

41 

61 

… 

2 

11 

21 

… 

11 

21 

31 

… 

                                                  

 تکرار آزمون ها  -2-7-4

نمونه مردود شناخته شد، توصیه می شود کـه دو نمونه دیگر از همان  7-2اگر در هر آزمون مشخص شده در بند 

 دوباره مورد همان آزمایش که نمونه اول مردود شده است قرار گیرد.  2دسته

                                                           
2 - Batch 



 اگر هر دو نمونه جدید ، آزمونهــا را با موفقیت پشت سر گذاشتند، تمام کــابلهای این دستــه مطابق 

ها از  نیازمندی های این مشخصات خواهد بود، و در صورتیکه هر یك از نمونه ها رد شدند، دسته ای که نمونه 

آن برداشته شده است باید به شرکت مسترد شود. برداشتن نمونه های دیگر برای آزمون ، موضوعی است که به 

 توافق سازنده و خریدار نیاز دارد.

 بازرسی هادی -2-7-5

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید مشخصات ساختار هادی بازرسی و در  3184با توجه به استاندارد 

 ورت امکان اندازه گیری و کنترل شود.ص

اندازه گیری ضخامت عایق و غالف غیر فلزی )شامل غالفهای جدا کننده اکسترود شده بجز پوشش  -2-7-6

 اکسترود شده داخلی(

 کلیات

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. طول کابلی که  3112از استاندارد  4روش آزمون مطابق بند 

آزمون انتخاب می شود باید قطعه ای از یك انتهای کابل بعد از برداشتن نواحی آسیب دیده در صورت وجود، برای 

باشد. اگر میانگین ضخامت اندازه گیری شده یا حداقل مقدار اندازه گیری شده از مقادیر مشخص شده در مقررات 

ــه اضافـــی نیاز هــای الزم را بـــر آورده اگـــر هر دو نمونـ دو نمونه دیگر بررسی مـی شود، تخطی کرد،

 کردند، مورد قبول است در غیر این صورت کابل مغایر با استاندارد است.

 مقررات 

میلیمتر گرد شده و این مقدار  1/1برای هر نقطه از عایق میانگین مقدار اندازه گـرفته شده به انـــدازه  الف( عایق

مقدار  11میلیمتر بعالوه % 1/1کمتر باشد و حداقل مقدار آن نباید بیش از  نبایستی از ضخامت نامی مشخص شده

 نامی زیر مقدار نامی مشخص شده قرار گیرد.

 ب( غالف های غیر فلزی 



 قطعه غالف باید مطابق مقررات زیر باشد:

ایق لزی یا عغالف ف برای یك غالف بکار رفته روی یك سطح استوانه ای صاف ) مثالً روی یك پوشش داخلی ، -

نباید از ضخامت نامی میلیمتر گرد شده ،  1/1یك کابل تك رشته ای (، مقدار میانگین اندازه گیری که به مقدار 

مقدار نامی زیر  15میلیمتر بعالوه % 1/1مشخص شده کمتر باشد و حداقل مقدار اندازه گیری شده نباید بیش از 

 مقدار نامی مشخص شده قرار گیرد.

فهای بکار رفته روی سطوح نا منظم ) مثل : غالف روی یك کابل چند رشته ای بی زره و بدون پوشش برای غال -

داخلی یا غالفی که مستقیماً روی زره و یا روی پوشش فلزی الکترواستاتیکی یا هادی هم مرکز بکار رفته است( ، 

مقدار نامی زیر مقدار نامی مشخص شده  21میلیمتر بعالوه % 2/1حداقل مقدار اندازه گیری شده نبایستی بیش از 

 قرار گیرد.

 اندازه گیری ضخامت غالف سربی  -2-7-7

ضخامت غالف سربی بوسیله یکی از روشهای مشخص شده زیر انجــام می گیرد، و ایــن اندازه گیری با صالحدید 

متر باشد. کوچکترین مقدار میلیمتر ک 1/1درصد مقدار مشخص شده بیش از  95کارخانه سازنده بــوده و نباید از 

 اندازه گیری شده نباید کمتر از حداقل ضخامت تعیین شده باشد.

 

 الف( روش نواری

میلیمتر که از کابل جدا می شود، انجام می پذیرد. قطعه مزبور  51اندازه گیری روی یك قطعه از غالف بطول 

قطعه مورد آزمایش ، اندازه گیری در طول  بایستی در طول بریده شده و به دقت تخت گردد. بعد از تمیز کردن

فاصله اندازه گیری محیط غالف انجام می گیرد . برای اطمینان از اینکه حداقل ضخامت اندازه گیری شده است، 



  8تا  4با قطر قسمت مسطح  3میلیمتر نسبت به لبه غالف کمتر باشد . اندازه گیری باید با ریز سنج  11نباید از 

 میلیمتر صورت پذیرد.  11/1 میلیمتر و دقت

 ب( روش حلقه ای 

اندازه گیری روی حلقه ای از غالف که با دقت جدا شده است انجام مـــی شود. ضخامت در چندین نقطه مختلف 

محیط حلقه اندازه گیری می شود تا اطمینان حاصل شود که حداقل ضخامت اندازه گیری شده است . اندازه 

یك نوك مسطح و یك نوك یا  5و یك نوك ساچمه ای  4گیری باید توسط ریز سنج دارای یك نوك مسطح 

میلیمتر انجام شود . ضمناً نوك   11/1میلیمتر و با دقت   4/2میلیمتر و طول  8/1به پهنای  6مستطیل تخت 

 ساچمه یا مستطیل شکل تخت در داخل حلقه قرار می گیرد.

 اندازه گیری مفتولها و نوارهای زره بندی   -2-7-8

 گیری روی مفتولهااندازه  -2-7-9

 11/1قطر مفتولهای گرد و ضخامت مفتولهای تخت باید توسط ریز سنج که دارای دو نوك تخت است و با دقت 

  میلیمتر انجام شود. برای مفتولهای گرد، دو اندازه گیری در جهت عمود بر هم در یك محل باید صورت گرفته

 مفتول در نظر گرفته شود. و متوسط این دو مقدار قطـر

 اندازه گیری روی نوارها -2-7-11

میلیمتر ، ضخامت باید در مرکز عرض نواراندازه گیری شود. برای نوارهای پهن تر اندازه  41برای نوارهای تا عرض 

ه گرفتمیلیمتر از هر لبه نوار انجام شده و متوسط مقادیر خوانده شده بعنوان ضخامت در نظر  21گیری به فاصله 

 میلیمتر صورت پذیرد .   11/1شود . اندازه گیری باید بوسیله ریز سنج با دو نوك تخت و با دقت 

 ابعاد مفتولها و یا نوارها نباید از مقادیر استاندارد کمتر باشد. مقررات

                                                           
3- Micrometer 
4 -Flat Nose 
5 -Ball Nose 
6 - Flat Rectangular Nose 



 اندازه گیری قطر خارجی -2-7-11

از استاندارد  4یك آزمون ویژه نیاز باشد. این اندازه گیری باید مطابق بند اگر اندازه گیری قطر خارجی کابل بعنوان 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود. 3112

 1SEو غالفهای  XLPEآزمون تحمل گرمایی برای عایق های -12- 2-7

موسسه استاندارد و  3112د از استاندار 1-14نمونه برداری و روش آزمایش باید مطابق بند  الف( روش آزمون

 ( انجام شود.11-2( و )9-2تحقیقات صنعتی ایران با شرایط داده شده در جدول )

 باشد. 1SE( برای غالف 11-2و مطابق جدول ) XLPE( برای عایق 9-2ب( مقررات نتایج بایستی طبق جداول )

 الکتریکی -آزمون نوعی  -2-8

 متر انجام می شود: 15تا  11رتیب برای یك نمونه کابل بطول این کابلها در معرض آزمونهای زیر و به ت

 الف( اندازه گیری مقاومت عایقی در درجه حرارت اتاق 

 ب( اندازه گیری مقاومت عایقی در درجه حرارت عملکرد 

 پ( آزمون فشار قوی آزمونها باید حداکثر روی سه رشته انجام شود.

 حرارت محیط اندازه گیری مقاومت عایقی در درجه -2-8-1

 این آزمون باید قبل از هر آزمون الکتریکی دیگر، روی نمونه انجام شود. -الف

تمام پوششهای خارجــی باید برداشته شوند و رشتــه ها در درجه حــرارت اتاق به مــدت حداقل یك ساعت 

 .قبــل از آزمایش در آب غوطـه ور شوند. اندازه گیری باید بین هادی و آب انجام شود

ولت بوده و برای مدت زمان کافی برای اندازه گیری در حالت ماندگار اعمال می  511تا  81ولتاژ مستقیم آزمون 

 دقیقه کمتر است. 5شود. این زمان از یك دقیقه بیشتر و از 

 مقاومت حجمی از فرمول زیر بدست می آید. -محاسبات -ب



                                                                                                                   

ρ مقاومت حجمی بر حسب اهم سانتیمتر : 

 Rمقاومت عایقی اندازه گیری شده بر حسب اهم : 

: l طول کابل، بر حسب سانتیمتر 

D متر: قطر خارجی عایق بر حسب میلی 

 dقطر داخلی عایق بر حسب میلیمتر : 

 ثابت مقاومت عایق از فرمول زیر بدست می آید:

                                                      

 نسبت محیط عایق به محیط هادی می باشد. D/dیادآوری : در مورد رشته هادیهای شکل داده شده نسبت 

 ( باشد.3-2ستی کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول )مقادیر اندازه گیری شده نبای -پ

 اندازه گیری مقاومت عایقی در حداکثر دمای نامی -2-8-2

رشته های کابل نمونه پس از برداشتن تمام پوشش های خارجی در دمای تعیین شده حداقل یك ساعت  -الف

 قبل از آزمایش در آب غوطه ور شود.

دقیقه  5ولت بوده و در مدت زمان کافی، حداقل یك دقیقه و حداکثر  511ا ت 81ولتاژ مستقیم آزمون باید بین 

 تا رسیدن به مقدار پایدار جهت اندازه گیری اعمال گردد.

ب محاسبه  -1-8-2مقاومت حجمی و یا ثابت مقاومت عایقی باید از فرمولهای ارائه شده در بند  -محاسبات-ب

 شوند.



 ( باشد.3-2کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول )مقادیر اندازه گیری شده نبایستی  -پ

 ساعت 4آزمون ولتاژ برای  -2-8-3

رشته های عایق شده کابل نمونه با پوشش های برداشته شده به مدت حداقل یك ساعت در آب با درجه حرارت 

 محیط غوطه ور شود.

ساعت بین هادی و آب اعمال  4ه مـدت بتدریج زیاد شده و ب 0Uیك ولتاژ فرکانس صنعتـی برابر با سه برابر ولتاژ 

 شود. هیچ شکست الکتریکی در عایق نباید رخ دهد.

 غیر الکتریکی –آزمون نوعی  -2-9

 ( آمده است.4-2غیر الکتریکی مورد نیاز این استاندارد در جدول ) –آزمونهای نوعی 

 اندازه گیری ضخامت عایق  -2-9-1

 انتخاب می گردد.یك نمونه از هر رشته کابل عایق شده -الف

یری تعداد رشته هایی که اندازه گ برای کابلهایی که دارای بیش از سه رشته با سطح مقطع نامی یکسان می باشند،

 درصد رشته ها با سطح مقطع بیشتر محدود می شوند. 11می شوند به سه تا و یا 

 ات صنعتی ایران تشریح شده است.موسسه استاندارد و تحقیق 3112استاندارد  4روش اندازه گیری در بند  -ب

میلیمتر نباید از ضخامت نامی  1/1متوسط مقدار اندازه گیری شده روی هر رشته بعد از گرد شدن به مقدار  -پ

درصد ضخامت نامی  11مشخص شده کمتر باشد و حداقل مقدار اندازه گیری شده نباید از مقدار نامی ، بیشتر از 

 .میلیمتر کمتر باشد 1/1بعالوه 

اندازه گیری ضخامت غالفهای غیر فلزی )شامل غالفهای جدا کننده اکسترود شده ، بجز پوششهای  -2-9-2

 داخلی(

 نمونه برداری یك نمونه از کابل انتخاب شود. -الف

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام  3112استاندارد شماره  4روش اندازه گیری باید مطابق بند  -ب

 شود.



 مقررات هر قطعه از غالف بایستی با موارد زیر مطابقت داشته باشد. -پ

یك غالف فلزی یا عایق برای یك غالف بکار رفته روی سطح استوانه ای صاف ) یعنی روی یك پوشش داخلی ،

میلیمتر( نبایستی کمتر از ضخامت  1/1تك رشته( متوسط مقادیر اندازه گیری شده )بعد از گرد شدن بمیزان 

درصد ضخامت  15بیشتر از  ی تعیین شده باشد و حداقل مقدار نامی اندازه گیری شده نباید از مقدار نامی ،نام

 میلیمتر کمتر باشد. 1/1نامی بعالوه 

برای غالف بکار رفته روی سطح استوانه ای ناصاف ) مثالً : غالف پر کننده روی یك کابل چند رشته ای بدون  -

ا غالفی که مستقیماً روی زره  یا هادی هم مرکز بکار رود( حداقل مقدار اندازه گیری زره و بدون پوشش داخلی ی

 درصد از مقدار نامی ، کمتر از مقدار ضخامت نامی مشخص شده باشد. 21میلیمتر بعالوه  2/1شده نباید بیش از 

 7آزمونهای تعیین خواص مکانیکی عایق و غالف قبل و بعد از کهنگی  -2-9-3

موسسه  3112از استاندارد شماره  5نمونه برداری و آماده سازی قطعه مورد آزمایش بایستی مطابق بند  -الف

 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تحت  3112از استاندارد شماره  6عمل کهنگی باید مطابق بند -ب

 ( برای غالف انجام شود.6-2( برای عایق و جدول )5-2شرایط مشخص شده در جدول )

از استانـدارد  5آماده سازی و اندازه گیری خواص مکانیکی باید مطابق بند = آماده سازی و آزمونهای مکانیکی  -پ

 موسســه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود. 3112

( برای عایق 5-2باید مطابق نیازهای ذکر شده در جدول ) نتایج آزمایش برای قطعات کهنه شده و نو مقررات -ت

 ( برای غالف باشد.6-2و جدول )

                                                           
7-Ageing 



 آزمایش کهنگی روی قطعات کابلهای کامل شده  -2-9-4

کلیات هدف از انجام این آزمون ، این است که کنترل کند تا عـایق و غالف در شرایــط بهــره برداری بخاطر  -الف

 زاء موجود در کابل در معرض خرابی نباشند.تماس و اتصال با سایر اج

 این آزمون روی تمام انواع کابلها قابل اجرا است.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3112استاندارد شماره  6نمونه برداری از کابل تکمیل شده مطابق بند  -ب

 ایران انجام شود.

از استاندارد  6در شرایط زیر و مطابق بند  8ه هواعمل کهنگی عمل کهنگی یك قطعه از کابل باید در یك کور -پ

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود. 3112شماره 

 (( می باشد.5-2باالی دمای نامی عملکرد هادی برای مواد عایق )مطابق جدول ) C 2 11دما: به مقدار 

 ساعت 7×24مدت زمان : 

مقررات تفاوت بین مقادیر میانــی استقامت کششــی و افــزایش طول نسبی در لحظه پارگی بعد ازکهنگی  -ث

( برای عایق و در 5-2و مقادیـــر مشابه بدست آمده قبل از کهنگـی نباید از مقادیــر مشخص شــده درجدول )

 تجاوز کند.( برای غالف 6-2جدول )

 2STنوع  PVCجرم روی غالفهای  آزمون تلفات -2-9-5

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد شماره  7روش نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند  -الف

 صنعتی ایران باشد.

 ( مطابقت داشته باشد.7-2مقررات نتایج آزمون باید با مقادیر جدول ) -ب

                                                           
8- Air oven 



 الدر دماهای با PVCآزمون غالف و عایق  -2-9-6

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد شماره  8روش نمونه برداریها و روش آزمون باید مطابق بند  -الف

 ( باشد.7-2صنعتی ایران با در نظر گرفتن شرایط جدول )

 مقررات -ب

 ( مطابقت داشته باشد.7-2نتایج آزمون باید با جدول )

 پاییندر دماهای  PVCآزمون غالف و عایق  -2-9-7

 روش نمونه برداری -الف

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با در نظر گرفتن درجه  3112استاندارد شماره  9روش باید مطابق بند 

 ( باشد.7-2حرارت آزمایش مطابق جدول )

 مقررات  -ب

 ی ایران باشد.موسسه استاندارد و تحقیقات صنعت 3112استاندارد شماره  9نتایج آزمون باید مطابق بند 

 در برابر ترك خوردن )آزمایش شوك حرارتی( PVCآزمون مقاومت غالف ها و عایق  -2-9-8

موسســه استاندارد  3112از استاندارد شماره  11روش نمونه بــــرداری و روش آزمایــش باید مطابــق بند  -الف

 ( باشد.7-2جدول )و تحقیقـات صنعتـی ایران باشد، دمای آزمـون و مدت گرم کردن طبق 

 از استاندارد مزبور مطابقت داشته باشد. 11مقررات نتایج آزمون باید با نیازهای بند  -ب

 1SEو غالفهای  XLPEآزمون تحمل گرمایی برای عایقهای  -2-9-9

موسسه استاندارد  و  3112از استانــدارد شماره  14روش نمونه برداری و آزمایش بایستی مطابق بند  -الف

( در ایــن آزمایش در نظر 11-2( و )9-2یقات صنعتی ایران انجام شود و شرایط ذکر شده در جــداول )تحق

 گرفته شود.



( 11-2و جدول ) XLPE( برای عایق 9-2مقررات نتایج آزمون باید مطابق نیازهای ذکر شده در جدول ) -ب

 باشد. 1SEبرای غالفهای 

 غالفهای االستومری برای 9آزمون غوطه وری در روغن -2-9-01

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد شماره  15روش نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند  -الف

 ( باشد.11-2صنعتی ایران و در نظر گرفتن شرایط جدول )

 ( مطابقت نماید.11-2مقررات نتایج آزمون باید با جدول ) -ب

 روی عایق  01آزمونهای جذب آب -2-9-11

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد  19روش نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند  -الف

 ( باشد. 9-2صنعتی ایران و شرایط مشخص شده در جدول )

 ( مطابقت نماید.9-2مقررات نتایج آزمون باید با جدول ) -ب

 XLPEآزمون انقباض برای عایقهای  -2-9-12

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد شماره  21نمونه برداری و روش آزمون بایستی مطابق بند  -الف

 ( باشد.9-2صنعتی ایران و تحت شرایط مشخص شده در جدول )

 ( مطابقت نماید.9-2مقررات نتایج آزمون باید با جدول ) -ب

 آزمون خمش ویژه -2-9-13

مستقیماً روی مجموعه رشته ها با حذف پوشش داخلی بکار می رود یك آزمون برای کابلهایی که نوارهای فلزی 

 ویژه خمش باید انجام شود.

                                                           
 
10- Water Absorption Test 
10 -Oil Immersion Test 



روش نمونه باید دور یك استوانه آزمون در دمـای اطاق و حداقـل یك دور پیچیده شود. قطر استوانه باید  -الف

شده و این کار در جهت خالف حالت  برابر قطر خارجی نمـونه کابل باشد. سپس کابل پیچیده شده باز 7حدود 

 قبل تکرار شود.

این عمل سه بار تکرار شده و سپس در حالیکه نمونه روی استوانه پیچیده است در کوره هوا با دمایی برابر با 

 ساعت گرم شود. 24حداکثر دمای نامی هادی کابل به مدت 

 یچیده شده آزمون ولتاژ انجام شود .باید در حالیکه هنوز کابل روی میله پ بعد از سرد شدن کابل ،

 مقررات شکست الکتریکی عایق نباید رخ دهد و هیچ ترك و شکافی در غالف خارجی کابل نباید دیده شود. -ب

 آزمونهای الکتریکی بعد از نصب -2-11

 این آزمونها هنگامیکه نصب کابل و سایر ملحقات آن تکمیل شد انجام می شود.

دقیقه اعمال می  15به مدت  2-6-2ولتاژ مستقیم مشخص شده در ردیف ت از بند  %71ولتاژ مستقیمی برابر 

 شود.

در صورت توافق بین خریدار و فروشنده ، آزمون با یك ولتاژ متناوب با فرکانس صنعتی مطابق زیر می تواند انجام 

 شود:

 عمال شود.دقیقه با ولتاژ سیستم بین هادی و پوشش الکترواستاتیکی ا 5آزمون برای  -الف

 ساعت با ولتاژ عملکرد نامی سیستم اعمال شود. 24آزمون برای  -ب

توجه: آزمونهای الکتریکی روی کابلهای تعمیر شده به مقررات نصب مربوط می شود و آزمونهای فوق فقط روی 

 تاسیساتی است که جدید نصب می شوند.

 ( را ببینید.11-2( تا )3-2جداول )

 



 

 

 

 

 

 

 الکتریکی -(: مقررات آزمون نوعی3-2جدول )                                              

 

 

 

 

 ترموپالستیك االستومریك خواص اصلی ترکیبات  ردیف

 XLPE PVC/A عالمت اختصاری برای ترکیبات عایق الف

 91   71 (°cحداکثر درجه حرارت نامی هادی ) ب

   1 

1-1  

1-2 

 (cm Ωمقاومت حجمی )

  c° 21در  -

 در حداکثر درجه حرارت نامی -

 

 ــــ 

  11²¹ 

 

11²¹ 

 ²11 

2 

2-1 

2-2 

 iK  (Km Ω) ثابت مقاومت عایق 

 c  º 21در -

 در حداکثر در جه حرارت نامی -

 

 ـــــــ

67/3 

 

67/3 

137./ 



 

 

 

 

 

 

 

 (: آزمونهای نوعی غیرالکتریکی4-2جدول )

   1   2    3  4  5  6  7 

 غالفهای فلزی  عایق  اختصاری برای ترکیبات عالئم ردیف

 االستومر  ترموپالستیك   االستومر  ترموپالستیك 

 PVC XLPE  PVC  3ST  

7 ST 

 9ST 

  A   1ST  2ST 

  1  

 الف-1

 ابعاد 

 اندازه گیری ضخامت- 

 

           * 

 

       * 

 

   * 

 

   * 

  

   * 

 

   * 

 

       * 

 2 

  

 الف-2

 ب-2 

 پ-2 

 ت-2

خواص مکانیکی )استقامت کششی و  

 درصد افزایش طول نسبی(

 بدون کهنگی -

 بعد از کهنگی در کوره هوا -

بعد از کهنگی قطعات کابل تکمیل  -

 شده

 بعد از غوطه وری در روغن داغ -

 

 

          * 

          * 

 

          * 

 

 

       * 

      * 

 

      * 

 

 

    * 

   * 

 

   * 

 

 

   * 

   * 

   

   * 

 

 

   * 

   * 

 

   * 

 

 

   * 

   * 

 

   * 

 

 

      * 

      * 

  

      * 



            * 

 3 

 الف-3 

 ب-3 

 خواص ترموپالستیکی 

 آزمون فشار در دمای باال)فرورفتگی( - 

 رفتار در دمای پایین - 

 

          * 

         * 

  

   * 

   * 

  

   * 

     * 

   

   * 

 

 4  

 الف– 4

 ب- 4

 

 پ-4

 ت-4

 ث-4

 ج-4

 چ-4

 آزمونهای متفرقه

 آزمون تلفات جرم در کوره هوا -

آزمون شوك حرارتی )ترك  -

 خوردگی(                                           

 شاخص جریان ذوب بدون کهنگی -

 آزمون تحمل حرارتی -

 جذب آب -

 آزمون انقباض -

 مقدار دوده )کربن سیاه(  -

 

 

 

          * 

 

 

          * 

   

 

 

 

 

 

       * 

        * 

       * 

 

 

 

   * 

 

   * 

 

   * 

  

    

 

 

    * 

 

 

  ** 

   * 

 

 

 

 

 

 

 

   ** 

    * 

  

 

 

 

 

         * 

 * آزمون نوعی باید انجام شود.                         ** تحت بررسی   

 (: مقررات آزمون برای مشخصات مکانیکی مواد عایق )قبل و بعد از کهنگی(5-2جدول)                       

    1           2          3          4 



 PVC     XLPE     واحد   عالئم اختصاری برای ترکیبات 

A         

 c °      71    91      حداکثر درجه حرارت نامی هادی 

  1 

1-1 

1-2 

 بدون کهنگی 

 حداقل مقدار استقامت کششی   

 حداکثر افزایش طول نسبی در لحظه پارگی    

 

    N/mm² 

      

           % 

 

 

      5/12 

      151 

 

      5/12 

      211 

 

  2 

2-1 

 

 

2-1 

 

 

2-2 

 

 

 بعد از کهنگی در کوره هوا 

 درجه حرارت -طرزعمل:  

 رواداری -

 تداوم -

 استقامت کششی  

 حداقل مقدار بعد از کهنگی -الف  

 حداکثر تغییرات -ب  

 افزایش طول نسبی در لحظه پارگی

 حداکثر مقدار بعد از کهنگی -الف 

 حداکثر تغییرات      -ب 

 

          c ° 

         c ° 

 روز         

    N/mm² 

          % 

  

          % 

          % 

  

 

      111 

       2± 

         7 

 

      5/12 

     25 ± 

 

      151 

      25± 

 

       135 

        3 ±    

         7 

 

 

      25± 

 

 

     25± 

 تغییرات: اختالف بین مقدار میانی بدست آمده بعد از کهنگی و مقدار میانی بدست آمده بدون کهنگی که به درصد بیان می شود.

 (: مقررات آزمون برای خواص مکانیکی غالف )قبل و بعد از کهنگی(6-2)جدول 

   1   2    3   4    5    6    7 



 ST 2ST   3ST   7ST   1SE 1   عالئم اختصاری انواع ترکیبات غالف  الف

 االستومر ترموپالستیك    خواص اصلی ترکیبات غالف ب

کابل حداکثر درجه حرارت نامی هادی که غالف  پ

 می تواند برای آن استفاده شود

  

    cº 

   

81  

  

   91  

  

 81 

 

  91 

  

 85 

   1 

 1-1 

 1-2 

 بدون کهنگی

 حداقل مقدار مقاومت کششی  

 حداکثر افزایش طول نسبی در لحظه پارگی  

 

N/mm² 

    %   

 

  5/12 

   151 

 

  5/12 

  151 

 

   11 

  311 

 

  5/12 

  311 

 

   11 

  311 

  2 

2-1 

 

2-1 

 

 

2-2 

 

 

 بعد از کهنگی در کوره هوا

 درجه حرارت )رواداری( -طرز عمل :   

 تداوم -

 استقامت کششی :

 حداقل مقدار بعد از کهنگی -الف  

 حداکثر تغییرات -ب  

 افزایش طول نسبی در لحظه پارگی :

 حداکثر مقدار بعد از کهنگی -الف   

 حداکثر تغییرات  -ب   

 

C  º 

 روز

N/mm² 

     % 

     % 

     % 

 

  111 

   7 

 

 5/12 

  25± 

 

 151 

 25± 

 

 111 

  7 

 

  5/12 

  25± 

 

 151 

  25± 

 

  111 

   11 

 

 

 

 

  311 

 

 

  111 

   14 

 

 

 

 

  311 

 

 

  111 

    7 

 

 

   31± 

 

  251 

  41± 

 

  PVC(: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه عایق و غالف از ماده 7-2جدول )                              

 

     1   2   3   4     5 

 PVC   1ST   2ST 



   A   عالئم اختصاری ترکیبات الف  

 غالف   عایق    PVCمورد استفاده از ترکیبات  ب   

  1 

1-1 

 

1-2 

 کوره هوا تلفات جرو در

 درجه حرارت -طرز عمل :   

 تداوم -

 حداکثر تلفات جرم مجاز

    

c   º 

 روز      

Mg/cm² 

 

 ــــ   

 ــــ   

 ــــ   

 

 ــــ   

 ــــ   

 ــــ   

 

  111 

   7 

   5/1 

  2 

2-1 

2-2 

2-3 

 آزمون فشار در درجه حرارت باال

 (c° 2±درجه حرارت آزمون )رواداری 

 زمان تحت بار

 حداکثر عمق فرورفتگی

 

   c  º 

 ساعت  

      %  

 

   81 

 

   51 

 

   81 

 

    51 

 

   91 

 

   51 

  3 

3-1 

 

 

3-2 

 

3-3 

 

 رفتار در دمای پایین

 آزمونها بدون کهنگی قبلی انجام شود:

 میلیمتر 5/12آزمون خمش در سرما برای قطر کوچکتر از  

 (c° 2±دمای آزمون )رواداری 

 طول در سرما روی قطعات دمبل شکلآزمون ازدیاد 

 (c° 2±دمای آزمون )رواداری 

 آزمون در سرما

 (c° 2±دمای آزمون )رواداری 

 

 

 

  c   º 

 

 c   º 

  

 c   º 

 

 

 

   15- 

 

   15- 

 

 

 

 

   15- 

 

   15- 

 

   15- 

 

 

 

   15- 

 

   15- 

 

   15- 

 4 

4-1 

4-2 

 آزمون شوك حرارتی

 ( c° 3±دمای آزمون)رواداری 

 تداوم آزمون

 

  c   º 

 ساعت 

 

  151 

    1 

 

  151 

    1 

 

  151 

    1 



 

  PE(: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه عایق و غالف از ماده عایق 8-2جدول )                         

   1   2   3   4 

 3ST    7ST     عالئم اختصاری ترکیبات الف  

 غالف  PEمورد استفاده از ترکیبات  ب   

    چگالی* 1    

   2 

 2-1 

 2-2 

 مقدار دوده سیاه

 مقدار نامی

 رواداری

 

     % 

     % 

 

     5/2 

    5/1± 

 

     5/2 

    5/1± 

  3 

 3-1 

 3-2 

 3-3 

 آزمون انقباض

 درجه حرارت

 تداوم 

 حداکثر انقباض مجاز

 

    c° 

 ساعت  

    % 

     **        ** 

 

 چگالی فقط برای سایر آزمونها نیاز است.* اندازه گیری 

 ** تحت بررسی

 

 (: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه انواع مواد عایقی االستومری9-2جدول )                             

   1   2   3 

 XLPE    عالئم اختصاری ترکیبات عایق الف  

   آزمون تحمل گرمایی 1     



  1-1 

 

 

  1-2 

  1-3 

 (c° 3±درجه حرارت هوا )رواداری  -طرز عمل :   

 زمان تحت بار                    

 نیروی کششی                   

 حداکثر افزایش طول نسبی تحت بار

 حداکثر افزایش طول دائم بعد از سرد شدن 

       c° 

 دقیقه     

   N/cm² 

        % 

        % 

     211 

      15 

      21 

     175 

     15 

    2 

  2-1  

  2-2 

  2-3 

 جذب آب

 (c° 2±درجه حرارت )رواداری 

 تداوم

 حداکثر تغییرات جرم

 

     cº 

 ساعت   

    ¹gr 

/cm 

 

     85 

    14  

      1 

    3 

  3-1 

  3-2 

  3-3 

 آزمون انقباض

 (c° 3±درجه حرارت )رواداری 

 تداوم

 حداکثر انقباض مجاز

 

      cº 

 ساعت    

       % 

 

    131 

      1 

      4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه غالفهای االستومر11-2جدول )                               

    1    2    3 

 1SE     عالمت اختصاری ترکیبات الف  

     1 

  1-1 

 

  1-2 

 

 

 مشخصات مکانیکیآزمون غوطه وری در روغن و تعیین 

 طرز عمل : دمای روغن  

 تداوم                

 حداکثر تغییرات* مجاز

 استقامت کششی –الف    

 افزایش طول نسبی در لحظه پارگی –ب    

 

    cº 

 ساعت  

 

     % 

     % 

 

    111 

     24 

 

   41± 

   41± 

    2 

  2-1 

 

 

  2-2 

 آزمون تحمل حرارتی

 طرز عمل : درجه حرارت   

 زمان تحت بار                  

 نیروی کششی                  

 حداکثر افزایش طول نسبی تحت بار

 

    c° 

 

    211 

     15 

    21 



    حداکثر افزایش طول دائم بعد از سرد شدن 2-3  

 دقیقه   

N/cm² 

     % 

     % 

    175 

     15  

 

تغییرات : اختالف میان مقادیر میانی بدست آمد بعد از کهنگی و مقدار میانی بدست آمده بدون کهنگی که بر حسب درصدی از 

 مقدار اول بیان می شود. 

 

 

 

 پیوست الف

 حداکثر مقاومت کابلهای تك رشته و چند رشته

( 1-مقادیر مشخص شده در جدول )الفنباید از  c 21°، مقاومت هر هادی در  ISIRI 3184بر اساس استاندارد 

 بیشتر باشد. در استاندارد مذکور ابعاد و تعداد مفتولها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

می باشند و جنس   ISIRI 3184از هادیهای گروه دوم استاندارد  "هادیهای بکار رفته در سیستم توزیع معموال

ینیوم می باشد، هادیهای دیگری نیز می توانند مورد استفاده قرار از نوع مس نرم شده و یا آلوم "هادیها معموال

گیرند که از جمله مس نرم شده با اندود فلزی و یا آلومینیوم با اندود فلزی و یا پوشش فلزی و یا آلومینیوم با 

 پوشش فلزی و اندود فلزی می باشد.

دماها بایستی مطابق رابطه زیر تصحیح  می باشد که برای سایر c°21مقاومت هادیهای داده شده برای دمای 

 t20(1+α20= R tR)-((20(          1-)الف                                          گردد.    



 که در این رابطه:

tR مقاومت هادی در دمای :t                         درجه سانتیگرادt( دمای هادی :c°) 

20: α  ضریب گرمایی جنس هادی درc° 21                       20:R مقاومت هادی در دمای°c  21 

( حداکثر مقاومت هادیهای تابیده شده منظم برای سیم و کابلهای تك رشته و چند رشته در دمای 1-جدول )الف

c° 21  )را نشان می دهد . ) صفحه بعد را ببینید 

 

 

 

 

 برای سیم و کابلهای تك رشته و چند رشته (: حداکثر مقاومت هادیهای تابیده شده منظم1-جدول)الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 سطح مقطع    

 نامی                               

(mm²)        

 هـادی مسی                   

 فتولهای بدون  

 اندودفلزی     

     (Km/Ω) 

 

 مفتولهای با  

 اندودفلزی   

    (Km/Ω) 

 

هادیهای آلومینیومی با 

بدون آن ، اندودفلزی و یا 

 یا مفتولهای با پوشش

 (Km/Ωفلزی     )    

6   

11   

16 

25 

35 

51 

71 

95 

121 

151 

185 

241 

311 

411 

 

18/3                           11/3 

83/1                            84/1 

15/1                            16/1 

727/1                          734/1 

524/1                          529/1 

387/1                          391/1 

268/1                          271/1 

193/1                          195/1 

153/1                          154/1 

124/1                          126/1 

1991/1                        111/1 

1754/1                      1762/1 

1611/1                       1617/1 

147/1                          475/1 

61/4 

18/3 

91/1 

21/1 

868/1 

641/1 

443/1 

321/1 

253/1 

216/1 

164/1 

125/1 

111/1 

1778/1 



 فصل سوم
 توزیع استاندارد کابلهای فشار متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

در این استاندارد ، آزمونهای مورد نیاز برای کابلهای قدرت فشار متوسط با عایقهای یکپارچه اکسترود شده ، آورده 

 شده است .

 مواد عایقی -3-1

 انواع ترکیبات عایقی که در این استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند در جدول زیر آمده است.

 (: انواع ترکیبات عایقی استاندارد کابلهای فشار متوسط توزیع1-3جدول)                      

 مخفف   ترکیب عایقی  

 ترموپالستیك : -الف

 ترکیب عایقی بر اساس پلی وینیل کلراید یا کوپولیمروینیل کلراید و وینیل -

  U > 1.8 , 3 kv 0U ,استات جهت کابلهایی با ولتاژ نامی  

 ترموپالستیكترکیب عایقی بر اساس پلی اتیلن  -

 االستومریك یا ترموست -ب

 ترکیبات عایقی بر اساس پلی اتیلن کراس لینك شده به روش شیمیایی  -    

 

 PVC/B  

 

PE      

 

XLPE   

 

 شرایط آزمون -3-2

 درجه حرارت محیط  –الف 

c 5 و آزمــون های دیگــر در درجــه حــرارت  c 15 21معموالً آزمونهــای ولتاژ در درجه حـرارت 

 انجام می شود، مگر آنکه برای آزمون خاصی شرایط دیگری ذکر شده باشد. 21

 ب( فرکانس و شکل موج ولتاژهای آزمون 

باشد . شکل موج کامالً سینوسی و مقادیر ذکر  هرتز 61تا  49فرکانس آزمون ولتاژهای متناوب باید در محدوده 

 بیان می شوند. r.m.sشده بر حسب 



 پ( شکل موج ولتاژ ضربه

میکروثانیه و زمان نامی تا نصف مقدار پیك آن بین  5شکل موج ضربه باید دارای زمان پیشانی موج بین یك تا 

 تبعیت نماید. 6111شماره  IECمیکرو ثانیه داشته باشد. و از جنبه های دیگر بایستی از استاندارد  61تا  41

 آزمون های معمول -3-3

 کلیات

 استاندارد به شرح زیر می باشند.آزمونهای بکار رفته در این 

 الف( اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادیها 

 ب( آزمون تخلیه جزئی

 پ( آزمون ولتاژ 

آزمونهای معمول بطور طبیعی روی تمام طول تکمیل شده کابل انجام می شود. این مقدار ممکن است با توافق 

 بین سازنده و خریدار کاهش پیدا کند.

 تریکی هادیهامقاومت الک -3-3-1

اندازه گیری بایستی برای تمام هادیهای هر کابل در طول انتخاب شده در آزمون الف( برای کابلهای چند رشته ای، 

 از جمله هادی هم مرکز ، در صورت وجود، انجام شود. معمول، 

ساعت قبل از  12ب( تمام طول کابل یا نمونه ای از آن در اطاق آزمون در درجه حرارت ثابت به مدت حداقل 

انجام آزمایش قرار گیرد. اگر در مورد یکسان بودن درجه حرارت کابل و محیط آزمایش تردید وجود دارد، اندازه 

ساعت در اطاق آزمون صورت گیرد . و یا اندازه گیری روی  24گیری مقاومت باید بعد از قرار دادن کابل به مدت 

در حمام روغن با دمای کنترل شده قرار داشته است، انجام شود.  نمونه ای از هادی که به مدت حداقل یك ساعت

                                                           
 : تكنيكهاي آزمون فشار قوي 06شماره  IECنشريه  - 11



از  5کیلومتر طبق بند  1درجه سانتیگراد برای آن و طول  21مقدار اندازه گیری شده باید با در نظر گرفتن دمای 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اصالح شود. 3184استاندارد 

درجه سانتیگراد نباید از حداکثر مقدار مشخص شده مربوطه  21در دمای  پ( مقاومت جریان مستقیم هر هادی

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تجاوز کند .  3184مطابق استاندارد 

 آزمون تخلیه جزئی -3-3-2

ای مورد استفاده در شبـه توزیع انجام گـردد. بر PVCالف( آزمون تخلیه جزئــی باید برای کلیه کــابلهای 

کابلهای چند رشته ای ، آزمون باید بــرای تمام رشته های عایـق شده انجام شود و ولتاژ باید بین هر هادی و 

 پوشش الکترواستاتیکی فلزی اعمال گردد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  311212از استاندارد شماره  3ب( آزمون تخلیه جزئی باید مطابق بند 

پیکو کولن  21،نباید بیشتر از XLPEو  PEر پالس تخلیه مشاهده شده برای کابلهایی با عایقهای انجام شود. مقدا

 پیکو کولن یا باشد. 41نباید بیشتر از  PVCیا و برای کابلهایی با عایق 

و  PEپیکو کولن برای کابلهای با  عایق  21نبایستی بیشتر از  0U 5/1پ( مقدار دامنه تخلیه جزئی در ولتاژ 

XLPE ،41  پیکو کولن برای کابلهایPVC .باشد 

 آزمون ولتاژ -3-3-3

 کلیات

آزمون ولتاژ باید در درجه حرارت محیط با ولتاژ متناوب در فرکانس صنعتی و یا ولتاژ مستقیم مورد نظر سازنده 

 انجام شود.

 برای کابلهای تك رشته  ب( روش آزمایش

                                                           
روشهاي آزمون عايق و غالف سيم و كابلها و بندهاي الكتريكي ) آميزه هاي  - 12

 االستومر و ترموپالستيك(



دقیقه بایستی بین هادی و پوشش  5ولتاژ آزمون به مدت برای کابلهای تك رشته با پوشش الکترواستاتیکی فلزی، 

 الکترواستاتیکی فلزی اعمال گردد. 

برای کابلهای تك رشته ای بدون پوشش الکترواستاتیکی ابتدا پوشش خارجی کابل به مدت یك ساعت در آب با 

 دقیقه اعمال شود. 5محیط غوطه ور شده سپس ولتاژ آزمون بین هادی و آب به مدت  دمای

 پ( روش آزمون برای کابل چند رشته ای 

برای کــابلهای چند رشته ای که رشته ها بطور مجزا دارای پوشش الکترواستاتیکی هستند، ولتاژ آزمون باید به 

 الکترواستاتیکی فلـزی و یــا  پوشش فلزی اعمال گردد.دقیقه بین هر هــادی و پوشش  5مــدت 

 5برای کابل های چند رشته ای بدون پوشش الکترو استاتیکی به دور هر رشته ، ولتاژ آزمون بایستی به مدت 

 دقیقه بین هادی عایق شده و تمام هادیهای دیگر و پوشش های فلزی در صورت وجود ، اعمال گردد.

اعمال متوالی ولتاژ آزمون بمنظور محدود نمودن کل زمان به شکل مناسبی به هم متصل هادیها ممکن است برای 

دقیقه بدون  5شوند مشروط بر آنکه ترتیب اتصاالت ، این اطمینان را ایجاد نماید که ولتاژ برای حداقل مدت زمان 

 د( اعمال شده است.وقفه بین هر هادی و هادیهای دیگر و بین هر هادی و پوشش های فلزی ) در صورت وجو

 می باشد . 0U5/2ت( ولتاژ آزمون با فرکانس صنعتی برای کابلهای فشار متوسط شبکه توزیع 

 (: مقادیر ولتاژ های آزمون تك فاز ، برای ولتاژهای استاندارد 2-3جدول)                     

 19 12 35/6 کیلو ولت 0Uولتاژ نامی 

 45 31 15 موثر( –ولتاژ آزمون )کیلو ولت 

                                                            

،  ولتاژ آزمون بین فازها اگر برای کابلهای سه رشته ای ولتاژ آزمایش بوسیله ترانسفورماتور سه فاز اعمال شود،

 ( باشد.2-3)برابر مقادیر مندرج در جدول  73/1بایستی 



برابر ولتاژ متناوب فرکانس صنعتی باشد . در تمام موارد  4/2این ولتاژ بایستی اگر از ولتاژ مستقیم استفاده شود، 

 فوق ولتاژ تدریجاً به مقادیر مشخص شده افزایش می یابد. 

 ث( مقررات

 هیچ شکست الکتریکی عایق نبایستی رخ دهد.

 آزمونهای ویژه -3-4

 کلیات -3-4-1

 آزمونهای ویژه الزم که در این استاندارد آمده اند بدین شرح است:

 الف( بررسی هادی 

 ب( کنترل ابعاد 

 کیلوولت 6/6/3پ( آزمون الکتریکی برای کابلهایی با ولتاژ نامی باالتر از 

 XLPEت( آزمون تحمل گرمایی برای عایق 

 تناوب آزمونهای ویژه  -3-4-2

 ابعادبررسی هادی و کنترل  -3-4-3

در صورتیکه خریدار الزم بداند، بازرسی هادی ، اندازه گیری ضخامت عایق و غالف و اندازه گیری قطر خارجی، 

باید روی یك قرقره )یا کالف( از هر سری ساخت کابل با اندازه و نوع مشابه، انجام شود، این مقدار نباید از ده 

 د  تجاوز کند .درصد تعداد قرقره ها )یا کالفها( در هر قرار دا

 آزمونهای الکتریکی و فیزیکی  -3-4-4

مشروط  آزمون تعیین شده بایستی روی نمونه های گرفته شده از کابل انجام شود،با توافق بین خریدار و سازنده ،

کیلومتر و برای کابلهای تك رشته ای  2بر اینکه طول کل موضوع قرار داد برای کابلهای چند رشته ای بیش از 

 ( باشد.3-3کیلومتر مطابق جدول ) 4از  بیش



 (: تعداد نمونه های مورد نیاز برای آزمون ویژه3-3جدول)                                           

 طول کابل تعداد نمونه

 کابلهای چند رشته ای  کابل های تك رشته ای 

 تا طول )کیلومتر( باالتر از )کیلومتر( تا طول )کیلومتر( باالتر از )کیلومتر(

1 

2 

3 

… 

4 

21 

41 

… 

21 

41 

61 

… 

2 

11 

21 

… 

11 

21 

31 

… 

                                                             

 تکرار آزمون ها  -3-4-5

نمونه مردود شناخته شد، توصیه می شود که دو نمونه دیگر از  1-4-3اگر در هر آزمون مشخص شده در بند 

دوباره مورد همان آزمایش که نمونه اول مردود شده است قرار گیرد. اگر هر دو نمونه جدید ،   13دستههمان 

آزمونها را با موفقیت پشت سر گذاشتند، تمام کابلهای این دسته مطابق نیازمندی های این مشخصات خواهد بود، 

ن برداشته شده است باید به شرکت مسترد و در صورتیکه هر یك از نمونه ها رد شدند، دسته ای که نمونه ها از آ

 شود. برداشتن نمونه های دیگـر برای آزمــون ، موضوعــی است کــه به توافــق سازنده وخریدار نیاز دارد.

 بازرسی هادی  -3-4-6

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید مشخصات ساختار هادی بازرسی و در  3184با توجه به استاندارد 

 صورت امکان اندازه گیری و کنترل شود.

اندازه گیری ضخامت عایق و غالف غیر فلزی )شامل غالفهای جدا کننده اکسترود شده بجز پوشش  -3-4-7

 اکسترود شده داخلی(
 

                                                           
13 - Batch 



 کلیات

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. طول کابلی  3112از استاندارد  14روش آزمون مطابق بند 

برای آزمون انتخاب می شود باید قطعه ای از یك انتهای کابل بعد از برداشتن نواحی آسیب دیده در صورت که 

باشد. اگر میانگین ضخامت اندازه گیری شده یا حداقل مقدار اندازه گیری شده از مقادیر مشخص شده در وجود، 

ضافی نیاز های الزم را بر آورده کردند، مورد اگر هر دو نمونه ادو نمونه دیگر بررسی می شود،  ذیل تخطی کرد،

 قبول است در غیر این صورت کابل مغایر با استاندارد است.

 مقررات 

 الف( عایق

میلیمتر گــرد شده و این مقدار نبایستی  1/1برای هر نقطه از عایق میانگین مقدار اندازه گرفته شــده به اندازه 

مقدار  11میلیمتر بعالوه % 1/1ــد و حداقل مقدار آن نباید بیش از از ضخامت نامــی مشخص شده کمتــر باش

 نامی زیر مقدار نامی مشخص شده قرار گیرد.

)(یعنی                                                                                         )میلیمتر(          nnm ttt 0/10/1 

 ضخامت نامی می باشد. ntحداقل ضخامت و  mtکه 

 ب( غالف های غیر فلزی 

 قطعه غالف باید مطابق مقررات زیر باشد :

 غالف فلزی یا عایق برای یك غالف بکار رفته روی یك سطح استوانه ای صاف ) مثالً روی یك پوشش داخلی ، -

نباید از ضخامت نامی میلیمتر گرد شده ، 1/1ین اندازه گیری که به مقدار یك کابل تك رشته ای (، مقدار میانگ

مقدار نامی زیر  15میلیمتر بعالوه % 1/1مشخص شده کمتر باشد و حداقل مقدار اندازه گیری شده نباید بیش از 

 مقدار نامی مشخص شده قرار گیرد.



)()میلیمتر(                                    یعنی   :                                                 nnm ttt 0/150/1  

برای غالفهای بکار رفته روی سطوح نا منظم ) مثل : غالف روی یك کابل چند رشته ای بی زره و بدون پوشش  -

داخلی یا غالفی که مستقیماً روی زره و یا روی پوشش فلزی الکترواستاتیکی یا هادی هم مرکز بکار رفته است( و 

مقدار نامی  21میلیمتر بعالوه % 2/1ایستی بیش از نیز برای غالف جدا کننده ، حداقل مقدار اندازه گیری شده نب

 زیر مقدار نامی مشخص شده قرار گیرد، یعنی :                                           

)()میلیمتر(                                                                                                nnm ttt 0/20/2 

 اندازه گیری ضخامت غالف سربی  -3-4-8

ضخامت غالف سربی بوسیله یکی از روشهای مشخص شده زیر انجام می گیرد، و این اندازه گیری با صالحدید 

میلیمتر  1/1درصد مقدار مشخص شــده بیش از  95کارخانه سازنده بوده و میانگین اندازه گیری شده نباید از 

 از حداقل ضخامت تعیین شده باشد. ر اندازه گیری شده نباید کمترکمتر باشد. کوچکترین مقدا

 

 الف( روش نواری

میلیمتر که از کابل جدا می شود، انجام می پذیرد. قطعه مزبور  51اندازه گیری روی یك قطعه از غالف بطول 

ازه گیری در طول بایستی در طول بریده شده و به دقت تخت گردد. بعد از تمیز کردن قطعه مورد آزمایش ، اند

فاصله اندازه گیری محیط غالف انجام می گیرد . برای اطمینان از اینکه حداقل ضخامت اندازه گیری شده است، 

تا  4با قطر قسمت مسطـــح  14میلیمتر نسبت به لبه غالف کمتر باشد . اندازه گیری باید با ریز سنج  11نباید از 

 میلیمتر صورت پذیرد.  11/1میلیمتر و دقت   8

 ب( روش حلقه ای 

اندازه گیری روی حلقه ای از غالف که با دقت جدا شده است انجام می شود. ضخامت در چندین نقطه مختلف 

محیط حلقه اندازه گیری می شود تا اطمینان حاصل شود که حداقل ضخامت اندازه گیری شده است . اندازه 

                                                           
14- Micrometer 



یا یك نوك مسطح و یك نوك  16و یك نوك ساچمه ای  15گیری باید توسط ریز سنج دارای یك نوك مسطح 

میلیمتر انجام شود . ضمنــاً   11/1میلیمتر و با دقت   4/2میلیمتر و طول  8/1به پهنای  17مستطیل تخت 

 رد.نوك ساچمه یا مستطیل شکل تخت در داخل حلقه قرار می گی

 اندازه گیری مفتولها و نوارهای زره بندی  -3-4-9

 اندازه گیری روی مفتولها -3-4-11

 11/1قطر مفتولهای گرد و ضخامت مفتولهای تخت باید توسط ریز سنج که دارای دو نوك تخت است و با دقت 

 ت عمود بر هم در یك محل باید صورت گرفته و میلیمتر انجام شود. برای مفتولهای گرد و اندازه گیری در جه

 متوسط این دو مقدار قطر مفتول در نظر گرفته شود.

 اندازه گیری روی نوارها -3-4-11

میلیمتر ، ضخامت باید در مرکز عرض نوار انجام شود. برای نوارهای پهن تر اندازه گیری  41برای نوارهای تا عرض 

ر انجام شده و متوسط مقادیر خوانده شده بعنوان ضخامت در نظر گرفته شود . میلیمتر از هر لبه نوا 21به فاصله 

 میلیمتر  11/1اندازه گیــری باید بوسیلــه ریز سنج با دو نوك تخت و با دقت 

 صورت پذیرد .  

 مقررات

 ابعاد مفتولها و یا نوارها نباید از مقادیر استاندارد کمتر باشد.

 اندازه گیری قطر خارجی -3-4-12

از استاندارد  4اگر اندازه گیری قطر خارجی کابل بعنوان یك آزمون ویژه نیاز باشد. این اندازه گیری باید مطابق بند 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود. 3112

                                                           
15 -Flat Nose 
16 -Ball Nose 
17 - Flat Rectangular Nose 



 ساعت 4آزمون ولتاژ برای  -3-4-13

 کیلو ولت کاربرد دارد. 6/6/3لتاژ نامی باالتر از این آزمون فقط برای کابلهای با و

 الف ( نمونه برداری

 متر باشد. 5نمونه باید قطعه ای از کابل تکمیل شده به طول حداقل 

 ب( روش آزمون

ساعت بین هادی و پوشش)های( الکترواستاتیکــی فلزی یا پوشش  4ولتاژی با فرکانس صنعتی باید به مدت 

 کـابل برابر دمای اطاق می باشد. درجه حرارت )های( کابل اعمال شود.

 

 پ( ولتاژ آزمون

 باشد. 0U3ولتاژ آزمون باید 

 مقادیر ولتاژ آزمون برای ولتاژهای نامی استاندارد در جدول زیر آمده است.

 ساعته 4(: مقادیر ولتاژهای آزمون برای آزمون ولتاژ 4-3جدول)                                     

 19 12 35/6 )کیلو ولت( 0Uولتاژ نامی 

 54 36 18 ولتاژ آزمون )کیلو ولت(

                                   

 ساعت برقرار بماند . 4مقدار مشخص شده برسد و سپس به مدت ولتاژ بایستی تدریجاً زیاد شده تا به 

 ت(مقررات

 هیچ شکستی نباید در عایق رخ دهد.



 1SEو غالفهای  XLPEآزمون تحمل گرمایی برای عایق های  -3-4-14

 الف( روش آزمون

تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و  3112از استاندارد  1-14نمونه برداری و روش آزمایش باید مطابق بند 

 ( انجام شود.13-3( و )12-3با شرایط داده شده در جدول )

 ب( مقررات 

 باشد. 1SE( برای غالف 13-3و مطابق جدول ) XLPE( برای عایق 12-3نتایج بایستی طبق جداول )

 الکتریکی -آزمون نوعی  -3-5

 فشار متوسط  PVCو XLPE و  PEکابلها با عایق  -3-5-1

آمده است باید روی نمونه کامل شده کابل  2-5-3الکتریکی که در بند  –این کابلها ، آزمونهای نوعی  الف( برای

 متر انجام شود. 15تا  11به طول 

 باید روی تمام رشته ها انجام شود.ب( در کابلهای چند رشته ای ، هر آزمون یا اندازه گیری، 

 ترتیب آزمونها -3-5-2

 رت زیر است:ترتیب مرسوم آزمایشات بصو

 الف( آزمون تخلیه جزئی 

 ثبت گردد.  0U5/1ب( آزمون خمش بعالوه آزمون تخلیه جزئی . مقدار تخلیه در 

 بصورت تابعی از ولتاژ  tgپ( اندازه گیری 

 بصورت تابعی از دما tgت( اندازه گیری 

 باید ثبت شود.  0U5/1بعالوه آزمون تخلیه جزئی . مقدار تخلیه در  18ث( آزمون دوره گرمایی 

                                                           
18- Heating Cycle 



 ج( آزمون ایستادگی در برابر ضربه ، که آزمون ولتاژ در فرکانس صنعتی را به دنبال دارد.

 چ( آزمون فشار قوی با جریان متناوب 

 شرایط خاص   -3-5-3

بغیر از نمونه ای که در ترتیب معمول آزمونهای )پ( و )ت( از بند فوق ممکن است روی نمونه هائی، الف( آزمونهای 

 انجام گیرد.استفاده شده ،  2-5-3بند 

ب( یك نمونه جدید برای آزمون )چ( از بند فوق ممکن است بکار برده شود، مشروط بر اینکه این نمونه آزمایش 

 بکار برده شده باشد. 2-5-3از بند  برای آزمونهای )ب( و )ث(قبالً

 کیلو ولت مورد نیاز نمی باشد. 11/35/6(12پ( آزمونهای )پ( و )ت( از بند فوق برای کابلهایی با ولتاژ زیر )

 آزمون تخلیه جزئی  -3-5-4

 انجام شود.موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  3112از استانــدارد  3آزمون تخلیه جزئی باید مطابق بند 

  XLPEو  PEاندازه گیری و ثبت شود . این مقدار برای کابلهای با عایق  0U5/1مقدار تخلیه بایستی در ولتاژ 

 پیکو کولن بیشتر باشد. 41نباید از  PVCپیکو کولن و برای کابلهای  21نباید از 

 آزمون خمش -3-5-5

آزمایش در دمای اطاق و حداقل یك دور کامل پیچیده شود. و سپس کابل نمونه کابل باید دور استوانه  -الف

 پیچیده شده باز شده و اینکار در جهت مخالف تکرار می شود.

 این عمل برای سه بار تکرار می شود.

 استوانه باید دارای قطر زیر باشد : -ب

 5(d+D)21برای کابلهای تك رشته         % -

 5(d+D)15برای کابلهای چند رشته         % -



قطر اندازه گیری شده هادی به میلیمتر می باشد d قطر خارجی اندازه گیری شده کابل نمونه به میلیمتر و  Dکه 

 سطح مقطع نامی به میلیمتر مربع می باشد. Sکه  mm S  13/1  =d. اگر هادی گرد نباشد ، 

مطابقت  4-5-3بایستی تخیله جزئی بر روی نمونه اندازه گیری شود و با مقررات بند میل این آزمون،در تک -پ

 نماید.

 بصورت تابعی از ولتاژ  tgاندازه گیری  -3-5-6

 و در دمای محیط بایستی اندازه گیری شود ، 11/35/6(12الف( برای کابلهایی با ولتاژ )

 انجام می شود. 0U2و  0Uو  0U5/1این کار با ولتـاژ متناوب فرکانس صنعتــی برابر 

 ( بیشتر باشد.6-3مقادیر اندازه گیری شده نبایستی از مقادیر داده شده در جدول ) -ب

کیلو ولت به  11/35/6(12بصورت تابعی از درجه حرارت )برای کابلهایی با ولتاژ ) tgاندازه گیری  -3-5-7

 باال(

نمونه کابل کامل شده بوسیله یکی از روشهای زیر حرارت داده شود. در هــر روش درجه حرارت هادی  -الف

ا روی سطح پوشش بوسیله اندازه گیری مقاومت هادی و یا بوسیله ترمومتر داخــل کوره یا حمام  مایع و ی

 الکترواستاتیکی تعیین گردد.

نمونه بایستی در مخزن مایع و یا در یك کوره قرار گیرد و یا اینکه جریان الکتریکی از میان پوشش الکترواستاتیکی 

 فلزی عبور کند.

رت درجه حرارت بایستی بتدریج افزایش داده شود تا هادی به درجه حرا XLPEیا  PEبرای کابلهای با عایق 

درجه سانتی گراد افزایش یابد ، درجه حرارت  85و  81درجه سانتیگراد(، تا 71حداکثر نامی برسد. برای کابل با )

درجه سانتی گراد قبل از اندازه گیریهای زیر ثابت  2ساعت با تقریب  2در هر سطح مورد نیاز باید به مدت 

 نگهداشته شود.



کیلو ولت در دمای مشخص شده فوق باید اندازه  2الکتریك با ولتاژ متناوب فرکانس صنعتی ضریب قدرت دی  -ب

 گیری شود.

ظرفیت خازنی کابل نمونه در هر درجه حرارت در همان زمان باید اندازه گیری  PVC/Bبرای عایقهای  –پ 

 شود.

 طابقت داشته باشند.( م6-3مقادیر اندازه گیری شده بایستی با مقادیر مشخص شده در جدول ) -ت

 آزمون دوره گرمایی  -3-5-8

نمونه ای که تحت آزمایش های قبل قرار گرفته است بایستی روی سطح اطاق آزمون قرار داده شده و بوسیله  -الف

درجه سانتیگراد باالتر از حداکثر مقدار  11عبور جریان متناوب از هادی آن ، گرم شود تا هادی به درجه ثابت 

 نامی عایق در شرایط کار عادی برسد. درجه حرارت

 برای کابلهای چند رشته ای ، جریان گرم کننده باید از داخل تمام هادیها بگذرد.

ساعت در هوا بصورت طبیعی خنك شود.  4ساعت اعمال شود. سپس حداقل به مدت  2این جریان باید حدود 

 این دوره باید دو بار دیگر نیز تکرار شود.

بعد از انجام دوره سوم ، نمونه باید در معرض اندازه گیری تخلیه جزئی قرار گیرد ، و نیازمندیهای این بند را  -ب

 برآورده سازد. 

 آزمون ایستادگی در مقابل ضربه و آزمون ولتاژ متناوب  -3-5-9

از حداکثر درجه حرارت  درجه سانتی گراد بیش 5این آزمون بایستی روی کابل نمونه با درجه حرارت هادی  -الف

 نامی بهره برداری عایق انجام شود.

 آزمون ولتاژ ضربه طبق روش بیان شده در پیوست )ب( باید انجام شود.

کابل بایستی در مقابل ده بار ولتاژ ضربه مثبت و ده بار ولتاژ ضربه منفی با مشخصات مندرج در جدول زیر  -ب

 ایستادگی کند.



 (: ولتاژهای استاندارد آزمون ضربه   5-3جدول)                                                 

UU ( Umولتاژ نامی )  33/19(36) 21/12(24) 11/35/6(12) )کیلو ولت(0/

 171 125 75 ولتاژ آزمون )کیلو ولت(

    

پ(بعد از انجام آزمونهای ردیف )الف( و )ب( کابل نمونه در درجه حرارت اطاق در معرض آزمایش ولتاژ فرکانس 

 دقیقه قرار می گیرد )روی هر رشته(. هیچ شکست الکتریکی در عایق نباید رخ دهد.  15صنعتی به مدت 

 ساعت 4آزمون فشار قوی برای  -3-5-11

ساعت بین هادی  4جام می شود . یك ولتاژ با فرکانس صنعتی به مدت این آزمون در درجه حرارت اطاق ان

 )هادیها( و پوشش الکترواستاتیکی )پوششهای الکترواستاتیکی( اعمال شود.

باشد. ولتاژ به تدریج افزایش داده شده تا به مقدار مشخص شده برسد . هیچ  mU 5/1ولتاژ آزمایش بایستی 

 شکست الکتریکی در عایق نبایستی رخ دهد.

 غیر الکتریکی –آزمون نوعی  -3-6

 ( آمده است.7-3غیر الکتریکی مورد نیاز این استاندارد در جدول ) –آزمونهای نوعی 

  اندازه گیری ضخامت عایق -3-6-1

 نمونه برداری  -الف

 یك نمونه از هر رشته کابل عایق شده انتخاب می گردد.

یری تعداد رشته هایی که اندازه گ برای کابلهایی که دارای بیش از سه رشته با سطح مقطع نامی یکسان می باشند،

 درصد رشته ها با سطح مقطع بیشتر محدود می شوند. 11می شوند به سه تا و یا 

 روش -ب

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشریح شده است. 3112استاندارد  4دازه گیری در بند روش ان



میلیمتر نباید از ضخامت نامی  1/1متوسط مقدار اندازه گیری شده روی هر رشته بعد از گرد شدن به مقدار  -پ

درصد ضخامت نامی  11بیشتر از  مشخص شده کمتر باشد و حداقل مقدار اندازه گیری شده نباید از مقدار نامی ،

 یعنی : میلیمتر کمتر باشد، 1/1بعالوه 

)()میلیمتر(                                                                                                 nnm ttt 0/10/1  

کننده اکسترود شده ، بجز پوششهای اندازه گیری ضخامت غالفهای غیر فلزی )شامل غالفهای جدا  -3-6-2

 داخلی(

 نمونه برداری  -الف

 یك نمونه از کابل انتخاب شود.

 روش  -ب

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتـی ایران 3112استاندارد شماره  4روش اندازه گیری باید مطابق بند 

 انجام شود. 

 مقررات  -پ

 شته باشد.هر قطعه از غالف بایستی با موارد زیر مطابقت دا

 یك غالف فلزی یا عایقبرای یك غالف بکار رفته روی سطح استوانه ای صاف ) یعنی روی یك پوشش داخلی ، -

میلیمتر( نبایستی کمتر از ضخامت  1/1تك رشته( متوسط مقادیر اندازه گیری شده )بعد از گرد شدن بمیزان 

ضخامت نامی بعالوه  15بیشتر از نباید از مقدار نامی ، نامی تعیین شده باشد و حداقل مقدار نامی اندازه گیری شده

                                                                                میلیمتر کمتر باشد یعنی : 1/1

)()میلیمتر(        nnm ttt 0/150/1  



: غالف پر کننده روی یك کابل چند رشته ای بدون برای غالف بکار رفته روی سطح استوانه ای ناصاف ) مثالً  -

زره و بدون پوشش داخلی یا غالفی که مستقیماً روی زره ، پوشش الکترواستاتیکی فلزی یا هادی هم مرکز بکار 

درصد از  21میلیمتر بعالوه  2/1رود( و برای غالفهای جدا کننده ، حداقل مقدار اندازه گیری شده نباید بیش از 

 ی ، کمتر از مقدار ضخامت نامی مشخص شده باشد. یعنی :                                                                           مقدار نام

)()میلیمتر(            nnm ttt 0/20/2  

 09آزمونهای تعیین خواص مکانیکی عایق و غالف قبل و بعد از کهنگی  -3-6-3

 نمونه برداری  -الف

موسسه استاندارد  3112از استاندارد شماره  5نمونه برداری و آماده سازی قطعه مورد آزمایش بایستی مطابق بند 

 و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

 عوامل کهنگی  -ب

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و 3112از استاندارد شماره  6عمل کهنگی باید مطابق بند 

 ( برای غالف انجام شود.9-3( برای عایق و جدول )8-3تحت شرایط مشخص شده در جدول ) 

 آماده سازی و آزمونهای مکانیکی  -پ

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد  5آماده سازی و اندازه گیری خواص مکانیکی باید مطابق بند 

 صنعتی ایران انجام شود.

 مقررات -ت

-3( برای عایق و جدول )8-3برای قطعات کهنه شده و نو باید مطابق نیازهای ذکر شده در جدول ) نتایج آزمایش

 ( برای غالف باشد.9

                                                           
19- Ageing  



 آزمایش کهنگی روی قطعات کابلهای کامل شده  -3-6-4

 کلیات  -الف

اس و اتصال هدف از انجام این آزمون ، این است که کنترل کند تا عایق و غالف در شرایط بهره برداری بخاطر تم

 با سایر اجزاء موجود در کابل در معرض خرابی نباشند.

 این آزمون روی تمام انواع کابلها قابل اجرا است.

 نمونه برداری  -ب

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  3112استاندارد شماره  6نمونه برداری از کابل تکمیل شده مطابق بند 

 انجام شود.

 عمل کهنگی  -پ

 3112از استاندارد شماره  6در شرایط زیر و مطابق بند  21کهنگی یك قطعه از کابل باید در یك کوره هواعمل 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

 (( می8-3باالی دمای نامی عملکرد هادی برای مواد عایق )مطابق جدول ) C 2 11دما: به مقدار 

 باشد. 

 

 ساعت 7×24مدت زمان : 

 مقررات  -ث

                                                           
20- Air oven 



تفاوت بین مقادیر میانی استقامت کششی و افزایش طول نسبی در لحظه پارگی بعد از کهنگی و مقادیر مشابه 

-3آزمایش بعد از کهنگی در یك کوره هوا که در جدول ) بدست آمده قبل از کهنگی نباید از مقادیر بکار رفته در

 تجاوز کند.( برای غالف مشخص شده، 9-3( برای عایق و در جدول )8

 2STنوع  PVCآزمون تلفات جرم روی غالفهای  -3-6-5

 روش  -الف

تحقیقات صنعتی موسسه استاندارد و  3112از استاندارد شماره  7نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند 

 ایران باشد.

 مقررات  -ب

 ( مطابقت داشته باشد.11-3نتایج آزمون باید با مقادیر جدول )

 در دماهای باال PVCآزمون غالف و عایق  -3-6-6

 روش  -الف

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3112از استاندارد شماره  8نمونه برداریها و روش آزمون باید مطابق بند 

 ( باشد.11-3ا در نظر گرفتن شرایط جدول )ایران ب

 مقررات -ب

 ( مطابقت داشته باشد.11-3نتایج آزمون باید با جدول )

 

 

 در دماهای پایین PVCآزمونهای غالف و عایق  -3-6-7

 روش  -الف



با در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  3112استاندارد شماره  9نمونه برداری و روش باید مطابق بند 

 ( باشد.11-3نظر گرفتن درجه حرارت آزمایش مطابق جدول )

 مقررات  -ب

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد. 3112استاندارد شماره  9نتایج آزمون باید مطابق بند 

 در برابر ترك خوردن )آزمایش شوك حرارتی( PVCآزمون مقاومت غالف ها و عایق  -3-6-8

 روش  -الف

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3112از استاندارد شماره  11برداری و روش آزمایش باید مطابق بند  نمونه

 ( باشد.11-3ایران باشد، دمای آزمون و مدت گرم کردن طبق جدول )

 مقررات -ب

 از استاندارد مزبور مطابقت داشته باشد. 11نتایج آزمون باید با نیازهای بند 

 PEعایق  20شاخص جریان ذوب اندازه گیری -3-6-9

 روش آزمون -الف

موسسه  3112از استاندارد شماره  12بایستی مطابق بند  PEنمونه برداری ، آماده سازی و آزمون روی عایق 

 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

 مقررات  -ب

 ( مطابقت داشته باشد.11-3نتایج آزمون باید با نیازهای جدول )

 1SEو غالفهای  XLPEآزمون تحمل گرمایی برای عایقهای  -3-6-11

 روش -الف

                                                           
21- Meit Flow Index 



موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3112از استاندارد شماره  14نمونه برداری و آزمایش بایستی مطابق بند 

 ( در این آزمایش در نظر گرفته شود.13-3( و )12-3ایران انجام شود و شرایط ذکر شده در جداول )

 مقررات -ب

( برای غالفهای 13-3و جدول ) XLPE( برای عایق 12-3نتایج آزمون باید مطابق نیازهای ذکر شده در جدول )

1SE .باشد 

 برای غالفهای االستومری 22آزمون غوطه وری در روغن -3-6-11

 روش  -الف

تحقیقات صنعتی  موسسه استاندارد و 3112از استاندارد شماره  15نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند 

 ( باشد.13-3ایران و در نظر گرفتن شرایط جدول )

 مقررات  -ب

 ( مطابقت نماید.13-3نتایج آزمون باید با جدول )

 

 روی عایق  23آزمونهای جذب آب -3-6-12

 روش  -الف

ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3112از استاندارد  19نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند 

 ( باشد. 12-3( یا )11-3( و )11-3شرایط مشخص شده در جداول )

 مقررات -ب

                                                           
22 -Oil Immersion Test 
23- Water Absorption Test 



 ( مطابقت نماید.12-3( یا )11-3( و )11-3نتایج آزمون باید با جداول )

 PEاندازه گیری مقدار دوده غالفهای  -3-6-13

 روش  -الف

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3112از استاندارد شماره  18نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند 

 ایران انجام گیرد.

 مقررات  -ب

 ( مطابقت نماید.11-3نتایج آزمون باید با جدول )

 XLPEو  PEآزمون انقباض برای عایقهای  -3-6-14

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد شماره  21نمونه برداری و روش آزمون بایستی مطابق بند  -الف

 ( باشد.12-3( و )11-3نعتی ایران و تحت شرایط مشخص شده در جدول )ص

 مقررات -ب

 ( مطابقت نماید.12-3( و )11-3نتیاج آزمون باید با جدول )

 آزمون خمش ویژه -3-6-15

برای کابلهایی که نوارهای فلزی مستقیماً روی مجموعه رشته ها با حذف پوشش داخلی بکار می رود یك آزمون 

 باید انجام شود.ویژه خمش 

 روش  -الف

برابر  7نمونه باید دور یك استوانه آزمون در دمای اطاق و حداقل یك دور پیچیده شود. قطر استوانه باید حدود 

 قطر خارجی نمونه کابل باشد. سپس کابل پیچیده شده باز شده و اینکار در جهت خالف حالت قبل تکرار شود.

ر حالیکه نمونه روی استوانه پیچیده است در کوره هوا با دمایی برابر با این عمل سه بار تکرار شده و سپس د

 ساعت گرم شود. 24حداکثر دمای نامی هادی کابل به مدت 



 باید در حالیکه هنوز کابل روی میله پیچیده شده آزمون ولتاژ انجام شود . بعد از سرد شدن کابل ،

 مقررات  -ب

 هیچ ترك و شکافی در غالف خارجی کابل آزمون نباید دیده شود.شکست الکتریکی عایق نباید رخ دهد و 

 PVC/Bعایقهای  24آزمون پایداری حرارتی -3-6-16

 روش  -الف

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3112از استاندارد شماره  17نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق بند 

 م شود.( انجا11-3ایران و تحت شرایط مشخص شده در جدول )

 مقررات -ب

 ( مطابقت نماید.11-3نتایج آزمون باید با جدول )

 آزمونهای الکتریکی بعد از نصب -3-7

 این آزمونها هنگامیکه نصب کابل و سایر ملحقات آن تکمیل شد انجام می شود.

ل می دقیقه اعما 15به مدت  3-3-3ولتاژ مستقیم مشخص شده در ردیف ت از بند  %71ولتاژ مستقیمی برابر 

 شود.

در صورت توافق بین خریدار و فروشنده ، آزمون با یك ولتاژ متناوب با فرکانس صنعتی مطابق زیر می تواند انجام 

 شود:

 دقیقه با ولتاژ سیستم بین هادی و پوشش الکترواستاتیکی اعمال شود. 5آزمون برای  -الف

 د.ساعت با ولتاژ عملکرد نامی سیستم اعمال شو 24آزمون برای  -ب

                                                           
24- Thermal stability 



توجه: آزمونهای الکتریکی روی کابلهای تعمیر شده به مقررات نصب مربوط می شود و آزمونهای فوق فقط روی 

 تاسیساتی است که جدید نصب می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tgمقررات آزمون اندازه گیری : (6-3جدول)                                                 



 3 2 1 خواص اصلی ترکیبات  ردیف

 االستومر و غیره ترموپالستیك

 PVC PE XLPE عالمت اختصاری برای ترکیبات عایق  الف

B 

 71 71   91 (c0حداکثر درجه حرارت نامی هادی ) ب

1 

1-1 

1-2 

ضریب قدرت دی الکتریك بصورت تابعی از ولتاژ ، 

 در درجه حرارت محیط 

در  tgحداکثر -  0U410 

و  0U5/1بین   tgحداکثر شیب افزایشی  -

  0U2104 

 

 

1111 

65 

 

 

 

11 

21 

 

 

41 

21 

ضریب قدرت دی الکتریك بصورت تابعی از درجه  2

 کیلو ولت  2حرارت در 

 در درجه حرارت محیط tgحداکثر  

 (4-11)× 

 در درجه حرارت نامی tgحداکثر  

 (4-11)× 

 

 

1111  

 

 1111 

 

 

11 

  

11 

 

 

41 

 

81 

( وقتی دما در محدوده درجه حرارت محیط  tg×حاصلضرب )نفوذ پذیری الکتریکی  PVC/B( برای 1

 tgنباید از مقدار  c ْ81در  tgتجاوز نماید، بعالوه مقدار  75/1تغییر می کند ، نباید از  c ْ85تا 

 بیشتر شود. c ْ61در 

 آزمون تخلیه جزئی  3

 )پیکو کولن( 0U 5/1حداکثر تخلیه در 

 

41 

 

21 

 

21 

                                                               



 غیر الکتریکی –(: آزمونهای نوعی 7-3جدول )                                      

   1  2  3   4  5  6  7  8 

عالئم  ردیف

اختصاری 

برای 

 ترکیبات

 غالفهای غیر فلزی   عایق 

  ترموپالستیك

االستوم

 ر

 االستومر  ترموپالستیك  

    

PVC 

P

E 

XLP

E 

 PVC      ST

3 

ST

7 

 1SE 

  B     ST

1 

 

ST

2 

  1  

 الف-1

 ابعاد 

 اندازه گیری ضخامت- 

 

        * 

 

 * 

 

       * 

 

   * 

 

   * 

  

   * 

 

   * 

 

           * 

 2 

  

 الف-2

 ب-2

 پ-2 

 

 ت-2

 ث-2

 خواص مکانیکی )استقامت کششی 

 و درصد افزایش طول نسبی( 

 بدون کهنگی -

 بعد از کهنگی در کوره هوا -

 بعد از کهنگی در بمباران هوا -

 بعد از کهنگی قطعات کابل -

 تکمیل شده 

 بعد از غوطه وری در روغن داغ -
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 3 

 الف-3

 ب-3

 خواص ترموپالستیکی 

 آزمون فشار در دمای باال)فرورفتگی( -

 رفتار در دمای پایین -
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       * 

   

   * 

   * 

  

   * 

     * 

   

   * 

 

 4  

 الف–4

 ب-4

 

 پ-4

 ت-4

 ث-4

 ج-4

 چ-4

 ح-4

 آزمونهای متفرقه

 آزمون تلفات جرم در کوره هوا -

 آزمون شوك حرارتی )ترك خوردگی(                                            -

 شاخص جریان ذوب بدون کهنگی -

 آزمون تحمل حرارتی -

 پایداری حرارتی -

 جذب آب -

 آزمون انقباض -

 مقدار دوده )کربن سیاه(  -
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 گیرد.* : آزمون نوعی باید انجام 

                                 

 

 

 

 

 

 



 )قبل و بعد از کهنگی( (: مقررات آزمون برای مشخصات مکانیکی مواد عایق8-3جدول )

 

 

    1           2          3          4   5 

  PVC     XLPE    PE     واحد   عالئم اختصاری برای ترکیبات 

B         

 c °      71    91      71      حرارت نامی هادیحداکثر درجه  

  1 

1-1 

1-2 

 بدون کهنگی 

 حداقل مقدار استقامت کششی   

حداکثر افزایش طول نسبی در لحظه   

 پارگی  

 

 N/mm² 

      

        % 

 

 

      5/12 

      151 

 

      5/12 

      211 

 

 

      11 

    311 

 

  2 

2-1 

 

 

2-1 

 

 

2-2 

 

 

 بعد از کهنگی در کوره هوا 

 درجه حرارت -طرزعمل:  

 رواداری -

 تداوم -

 استقامت کششی  

 حداقل مقدار بعد از کهنگی -الف  

 حداکثر تغییرات -ب  

 افزایش طول نسبی در لحظه پارگی

 حداکثر مقدار بعد از کهنگی -الف 

 حداکثر تغییرات      -ب 

 

          c ° 

         c ° 

 روز         

  N/mm² 

       % 

       % 

       % 

  

 

      111 

       2± 

         7 

 

      5/12 

     25 ± 

 

      125 

      25± 

 

       135 

        3 ±    

         7 

 

 

      25± 

 

 

     25± 

 

     111 

      2±   

      11 

 

 

 

 

     311 



 (: مقررات آزمون برای خواص مکانیکی غالف   )قبل و بعد از کهنگی (9-3جدول )                                    

   1   2    3   4    5    6    7 

 ST 2ST   3ST   7ST   1SE 1   عالئم اختصاری انواع ترکیبات غالف  الف

 االستومر ترموپالستیك    خواص اصلی ترکیبات غالف ب

حداکثر درجه حرارت نامی هادی که غالف کابل  پ

 می تواند برای آن استفاده شود

 

   cº    

  

 81 

 

  91  

 

  81 

  

 91 

   

   85 

   1 

 1-1 

 1-2 

 بدون کهنگی

 حداقل مقدار مقاومت کششی  

 حداقل افزایش طول نسبی در لحظه پارگی  

 

N/mm² 

 cº  

 

  5/12 

   151 

 

  5/12 

  151 

 

   11 

  311 

 

  5/12 

  311 

 

   11 

  311 

  2 

2-1 

 

2-1 

 

 

2-2 

 

 

 بعد از کهنگی در کوره هوا

 درجه حرارت )رواداری( -طرز عمل :   

 تداوم -

 استقامت کششی :

 حداقل مقدار بعد از کهنگی -الف  

 حداکثر تغییرات -ب  

 افزایش طول نسبی در لحظه پارگی :

 حداقل مقدار بعد از کهنگی -الف   

 حداکثر تغییرات  -ب   

 

C  º 

 روز   

N/mm² 

     % 

     % 

     % 

 

  111 

   7 

 

 5/12 

  25± 

 

 151 

 25± 

 

 111 

  7 

 

  5/12 

  25± 

 

 151 

  25± 

 

  111 

   11 

 

 

 

 

  311 

 

 

  111 

   14 

 

 

 

 

  311 

 

 

  111 

    7 

 

 

   31± 

 

   251 

  41± 

 

 

 



 PVC(: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه عایق و غالف از ماده 11-3جدول )

     1   2   3   4     5 

 PVC   1ST   2ST  عالئم اختصاری ترکیبات الف  

 B   

 غالف   عایق    PVCمورد استفاده از ترکیبات  ب   

  1 

1-1 

 

1-2 

 تلفات جرو در کوره هوا

 (c° 2±درجه حرارت )رواداری  -طرز عمل :   

 تداوم -

 حداکثر تلفات جرم مجاز

    

c   º 

 روز      

Mg/cm² 

 

 ــــ   

 ــــ   

 ــــ   

 

 ــــ   

 ــــ   

 ــــ   

 

  111 

   7 

   5/1 

  2 

2-1 

2-2 

2-3 

 آزمون فشار در درجه حرارت باال

 (c° 2±درجه حرارت آزمون )رواداری 

 بارزمان تحت 

 حداکثر عمق فرورفتگی

 

   c  º 

 ساعت  

      %  

 

   81 

     4 

   51 

 

   81 

     4 

    51 

 

   91 

    4 

   51 

  3 

3-1 

 

 

3-2 

 

3-3 

 

 رفتار در دمای پایین

 آزمونها بدون کهنگی قبلی انجام شود:

 میلیمتر : 5/12آزمون خمش در سرما برای قطر کوچکتر از  

 (c° 2±دمای آزمون )رواداری 

 آزمون ازدیاد طول در سرما روی قطعات دمبل شکل :

 (c° 2±دمای آزمون )رواداری 

 آزمون در سرما :

 (c° 2±دمای آزمون )رواداری 

 

 

 

  c   º 

 

 c   º 

  

 c   º 

 

 

 

   5- 

 

   5- 

 

 

 

 

   15- 

 

   15- 

 

   15- 

 

 

 

   15- 

 

   15- 

 

   15- 



 4 

4-1 

4-2 

 آزمون شوك حرارتی

 ( c° 3±دمای آزمون)رواداری 

 تداوم آزمون

 

  c   º 

 ساعت 

 

  151 

    1 

 

  151 

    1 

 

  151 

    1 

  5 

5-1 

5-2 

 پایداری حرارتی

 (c° 5/1±درجه حرارت )رواداری 

 حداقل زمان

 

  c   º 

 روز   

 

  211 

  111 

 

 

 

 

 

 

  6 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

 جذب آب

 روشهای الکتریکی

 (   **c° 2±دما  )رواداری 

 تداوم  **

 روش ثقل سنجی

 (c° 2±درجه حرارت )رواداری 

 تداوم

 حداکثر تغییرات در جرم

 

 

     c ° 

 روز     

     c ° 

 روز    

Mg/cm² 

 

 

 

 

 

   85 

   14 

   11 

  

 ** تحت بررسی

 

 

 

 

 



 PE(: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه عایق و غالف از ماده عایق 11-3جدول )                           

1 1 2 3 4 5 

 PE 3ST 7ST  عالئم اختصاری ترکیبات الف

 غالف عایق  PEمورد استفاده از ترکیبات ب

1 

1-1 

1-2 

 مقدار دوده سیاه 

 مقدار نامی

 روا دارای

 

     % 

     % 

  

5/2 

5/1 

 

5/2 

5/1 

2 

2-1 

2-2 

2-3 

 جذب آب 

 روش ثقل سنجی

 (c ْ2 درجه حرارت )رواداری 

 تداوم

 حداکثر تغییرات جرم

 

 

C     ْ 

 روز    

2mg/cm 

 

 

85      

14 

1 

  

3   

3-1 

3-2 

3-3 

 آزمون انقباض 

 (c ْ2 درجه حرارت )رواداری 

 تداوم

 حداکثر انقباض مجاز

 

C     ْ 

 ساعت  

     % 

 

111 

1   

4   

  

 

 

 

 

 



 (: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه انواع مواد عایقی االستومری12-3جدول )                            

1 1 2 3 

 XLPE  عالئم اختصاری ترکیبات عایق الف

1 

1-1 

 

 

1-2 

1-3 

 آزمون تحمل گرمایی 

c ْ3طرز عمل : درجه حرارت هوا )رواداری 

) 

 زمان تحت بار

 نیروی کششی

 حداکثر افزایش طول نسبی تحت بار

 حداکثر افزایش طول دائم بعد از سرد شدن

 

C       ْ 

 

 دقیقه     

2 N/cm  

       % 

        % 

 

211 

 

15 

21 

175 

15 

2 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

 جذب آب 

 روش ثقل سنجی

 (c ْ2درجه حرارت )رواداری 

 تداوم

 حداکثر تغییرات جرم

 

 

C       ْ 

 روز      

2 mg/cm 

 

 

85 

14 

*1 

3 

3-1 

3-2 

3-3 

 آزمون انقباض 

 (c ْ3درجه حرارت )رواداری 

 تداوم

 مجازحداکثر انقباض 

 

C       ْ 

 ساعت    

        % 

 

131 

1 

4 

. 

 



 (: مقررات آزمون برای مشخصات ویژه غالفهای االستومر13-3جدول )                                      

1 1 2 3 

 1SE  عالمت اختصاری ترکیبات الف

1 

 

1-1 

 

1-2 

 

 

 آزمون غوطه وری در روغن و تعیین مشخصات مکانیکی 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران( 3112از استاندارد  15 و 5)بند 

 (c ْ2طرز عمل: دمای روغن )رواداری 

 تداوم 

 مجاز *حداکثر تغییرات 

 استقامت کششی -الف

 افزایش طول نسبی در لحظه پارگی -ب

 

 

C    ْ 

 ساعت 

 

    % 

    % 

 

 

111 

24 

 

41 

41 

2 

2-1 

 

 

2-2 

2-3 

موسسه استاندارد و تحقیقات  3112از استاندارد  14آزمون تحمل حرارتی )بند 

 صنعتی ایران(

 (c ْ2طرز عمل : درجه حرارت )رواداری 

 زمان تحت بار

 نیروی کششی

 حداکثر افزایش طول نسبی تحت بار

 حداکثر افزایش طول دائم بعد از سرد شدن

 

 

C    ْ 

 دقیقه  

2N/cm 

     % 

     % 

 

 

211 

15 

21 

175 

15 

* تغییرات : اختالف بین مقادیر میانی بدست آمده بعد از کهنگی و مقدار میانی بدست آمده بدون کهنگی که بر حسب درصدی از 

 مقدار اول بیان می شود.



 پیوست الف

 روش محاسبه فرضی برای تعیین ابعاد و پوششهای محافظ

 ضخامت پوشش های کابل مانند غالفها و زره ، مطابق جداول به قطر نامی کابل بستگی دارد. 

موضوع فوق گاهی باعث بروز مشکالتی می گردد . قطر های نامی محاسبه شده لزوماً همان مقادیر واقعی بدست 

قطر محاسبه شده از مقدار  بدلیل تفاوت جزئیآمده در تولید نیستند. در مرزهای مقادیر تعیین شده در جداول ،

 واقعی ، چنانچه ضخامت پوشش با قطر واقعی مطابقت نداشته باشد مشکالت می تواند افزایش یابد.

بین تولید کنندگان و روشهای متفاوت محاسبه باعث تفاوت هایی در قطر  تغییرات در ابعاد هادی شکل داده شده،

 ت در ضخامت پوشش بکار رفته در یك طرح واحد کابل شود.نامی می شود و بنابراین ممکن است باعث تغییرا

برای اجتناب از این مشکالت روش محاسبه فرضی ایجاد شده است. این روش بر پایه نادیده گرفتن شکل و درجه 

تراکم هادیها بوده و قطر فرضی از رابطه ای که بر پایه سطح مقطع نامی هادی ، ضخامت عایق و تعداد رشته ها 

محاسبه می گردد. بنابراین ضخامت غالف و سایر پوششها با استفاده از رابطه یا جداول به قطر های  می باشد،

فرضی بستگی پیدا می کند. روش محاسبه قطر فرضی به دقت تعیین شده است و ابهامی در مورد ضخامت پوشش 

ش استاندارد طراحی کابل ، بکار رفته که مستقل از تفاوتهای جزئی روش های تولید است وجود ندارد. این رو

 از قبل ممکن  می سازد . محاسبه ضخامت ها را برای هر اندازه کابل ،

از محاسبه فرضی فقط برای تعیین ابعاد غالفها و پوششهای کابل استفاده شده و جانشینی برای محاسبه قطر های 

 نمی باشد. معمولی مورد نیاز برای مقاصد عملی )که باید بطور جداگانه محاسبه شود(

 

 

 



 کلیات -1 -الف

 روش فرضی  1-1-الف 

محاسبه ضخامت پوشش های مختلف در کابل طوری است که هر گونه اختالف که می تواند در محاسبات مستقل 

بوجود آید ) بعنوان مثال به علت فرض کردن ابعاد هادی و اختالفات غیر قابل اجتناب بین قطر های واقعی و 

 .نامی( از بین می رود

 ضخامت ها و قطر ها -2-1 –الف 

 باید با تقریب یك رقم اعشار گردشوند. 

 نوارهای نگهدارنده  -2-2-الف

میلیمتر نباشد در این  3/1مانند نواری که در جهت عکس پیچش زره روی آن قرار می گیرد، چنانچه ضخیم تر از 

 روش محاسبه، نادیده گرفته می شوند .

 روش محاسبه -2 -الف

 هادیها -2-1الف

-بدون در نظر گرفتن شکل یا تراکم هادیها ، برای هر سطح مقطع نامی در جدول )الف( هادی ،Ldقطر فرضی )

 ( داده شده است.1

 

 

 

 

 

 

 



 بدون در نظر گرفتن شکل یا تراکم هادیها ( هادی ،Ld(: قطر فرضی )1-جدول )الف                     

Ld  سطح مقطع نامی

 هادی

Ld نامی  سطح مقطع

 هادی

(mm) 

11 

4/12 

8/13 

3/15 

5/17 

5/19 

6/22 

(2mm) 

95 

121 

151 

185 

241 

311 

411 

(mm) 

4/1 

8/1 

3/2 

8/2 

6/3 

5/4 

6/5 

7/6 

1/8 

4/9 

(2mm) 

5/1 

5/2 

4 

6 

11 

16 

25 

35 

51 

71 

 

 رشته ها -2-2 -الف

 هر رشته بصورت زیر بدست می آید. eDقطر فرضی 

 i+2tL= d eDبرای رشته های بدون پوشش الکترواستاتیکی :                  به میلیمتر                -الف

 ضخامت نامی عایق می باشد.  itکه 

 



باید دقت بیشتری به  5-2-در صورتیکه پوشش الکترو استاتیکی فلزی یا هادی هم مرکز بکار رود ، طبق بند الف

 عمل آید.

 روی رشته های تابیده شدهقطری  -3-2 -الف

 بدین صورت بدست می آید : fDقطر فرضی روی رشته های تابیده شده 

 برای کابلهای چند رشته ای با هادیهای دارای سطح مقطع نامی یکسان -الف

 e= kD fDبه میلیمتر: 

 ( بدست می آید. 2-طبق جدول ) الف  kکه ضریب 

 رشته با سطح مقطع کوچکتر :برای کابلهای چهار رشته ای دارای یك  -ب

به میلیمتر                                                                                             
4

32/41 )( 21 ee
f

DD
D


 

1eD،شامل الیه فلزی در صورت موجود بودن.، قطر فرضی هادی عایق شده فاز 

2eD.قطر فرضی هادی عایق شده با سطح مقطع کمتر ، 

 پوششهای داخلی -4-2-الف

( بدین صورت بدست می آید:                         aDقطر فرضی روی پوشش داخلی )
BfB tDD 2 

میلیمتر است و  4/1برابر  Btمتر میلی 41( تا و خود fDکه برای قطر های فرضی روی رشته های تابیده شده )

 میلیمتر است. 6/1برابر  Btمیلیمتر و  41بیش از  fDبرای 

 برای مورد زیر بکار می رود:  Btاین مقادیر فرضی 

 کابل های چند رشته ای : -الف



 با پوشش داخلی یا بدون آن.

 یك پوشش داخلی بصورت اکسترود شده یا نوار پیچ شده.

 6-2-کننده همراه با یك پوشش داخلی و یا بجای آن بکار رفته باشد بند فرعی الفدر صورتیکه غالف جدا 

 جایگزین خواهد شد.

 کابلهای تك رشته : -ب

 با پوشش داخلی بصورت اکسترود شده یا نوار پیچ شده .

 K(: ضریب تجمع 2-جدول )الف                                                         

 (kضریب تجمع ) تعداد رشته ها (kضریب تجمع ) ها تعداد رشته

2 

3 

4 

5 

6 

7 

*7 

8 

*8 

9 

*9 

11 

2 

16/2 

42/2 

7/2 

3 

3 

35/3 

45/3 

66/3 

8/3 

4 

4 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

6 

6 

15/6 

41/6 

41/6 

41/6 

7/6 

7/6 

7/6 

7 

7 

7 



*11 

11 

12 

*12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

*18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

4/4 

4 

16/4 

5 

41/4 

41/4 

7/4 

7/4 

5 

5 

7 

5 

33/5 

33/5 

67/5 

67/5 

6 

37 

38 

39 

41 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

52 

61 

7 

33/7 

33/7 

33/7 

67/7 

67/7 

67/7 

8 

8 

8 

8 

15/8 

41/8 

9 

 .تمام رشته ها د ریك الیه بهم تابیده شده اند 

 

 

 

 



 هادیهای هم مرکز با پوشش الکترواستاتیکی فلزی -5-2 -الف

 ( آمده است.3-افزایش قطر با توجه به هادیهای هم مرکز و پوششهای الکترواستاتیکی فلزی در جدول )الف

 (: افزایش در قطر با توجه به هادیهای هم مرکز3-جدول )الف                                    

سطح مقطع نامی هادی هم 

مرکز با پوشش الکترواستاتیکی 

 فلزی 

سطح مقطع نامی هادی هم  افزایش در قطر

مرکز با پوشش الکترواستاتیکی 

 فلزی 

افزایش در 

 قطر

(2mm) 

5/1 

5/2 

4 

6 

11 

16 

25 

35 

(mm) 

5/1 

5/1 

5/1 

6/1 

8/1 

1/1 

2/1 

4/1 

(2mm) 

51 

71 

95 

121 

151 

185 

241 

311 

(mm) 

7/1 

2 

4/2 

7/2 

3 

4 

5 

6 

 

( بود 3-بین دو مقدار داده شده در جدول )الفاگر سطح مقطع هادی هم مرکز یا پوشش الکترواستاتیکی فلزی 

 افزایش قطر، مقدار مربوط به سطح مقطع بزرگتر خواهد بود.

( 3-اگر پوشش الکترواستاتیکی فلزی بکار رفت، سطح مقطع پوشش الکترواستاتیکی استفاده شده در جدول )الف

 باید مطابق زیر محاسبه شود:

)(پوشش الکترواستاتیکی نواری :                                              -الف 2mmWtn ttt سطح مقطع 



 که :

tn تعداد نوارها : 

tt)ضخامت نامی نوارهای مجزا )میلیمتر : 

tW مجزا)میلیمتر(: پهنای نامی نوارهای 

میلیمتر کمتر باشد افزایش در قطر صفر منظور می  15/1در صورتیکه ضخامت مجموع پوشش الکترواستاتیکی از 

 شود.

پوشش الکترواستاتیك مفتولی                        -ب 2
2

4
mmWtn

dn
hhh

ww 
 سطح مقطع = 

 که :

wnتعداد مفتولها : 

wd)قطر مفتولهای مجزا)میلیمتر : 

hn تعداد نوارهای در جهت عکس پیچش : 

ht)ضخامت نوارها در جهت عکس پیچش )میلیمتر : 

hW)پهنای نوارهای در جهت عکس پیچش )میلیمتر : 

 غالف جدا کننده  -6-2-الف

 ( بدین صورت بدین می آید :sDغالف جدا کننده ) قطر فرضی روی

               

 s+2tu= D sDبه میلیمتر                                                                                          



 که:

uD  قطر فرضی زیر غالف جدا کننده وst .ضخامت محاسبه شده غالف جداکننده می باشد 

 (:  الیه اضافی زیرین جهت کابلهای دارای زره نواری )اعمال شده روی پوشش داخلی(4-جدول)الف            

 افزایش قطر ناشی از الیه اضافی       قطر فرضی زیر الیه اضافی)میلیمتر(          

 تا و خود          باالتر از  )میلیمتر(                        

          ___ 

         31 

            31 

           ___ 

                             1 

                           6/1 

 زره -7-2-الف

 بدین صورت بدست می آید: x(D(قطر فرضی روی زره 

 w+ 2 tA+2 tA = D xDبرای زره با مفتول تخت یا گرد:                                      به میلیمتر        

 که: 

AD قطر زیر زره : 

A:t ضخامت یا قطر مفتول زره 

wt 3: ضخامت نوار قرار گرفته در جهت عکس پیچش مفتولهای زره )در صورت وجود(، که چنانچه بیشتر از ./

 میلیمتر باشد در مورد زره نواری:

 A+4 tA = D xDبه میلیمتر                                                                                                      

AD قطر زیر زره : 

At ضخامت نوار زره : 



 پیوست ب

 آزمونهای ضربه بر روی کابلها و وسایل جانبی آن

 وضعیت دستگاه آزمون -1-ب

 آزمون خمش کابل ها -1-1-ب

 تمام نمونه های کابل باید قبل از آزمون تحت عمل خمش )آزمون خمش کابلها( قرار گیرند . 

 آزمون -2-1-ب

متر  5در صورتی که دستگاه آزمون دارای اجزای فرعی نباشد ، طول کابل نمونه میان قسمت های اتصال حداقل 

 باشد .

 آزمون مفصل -1-3-ب

 5ن مفصل اضافه شده باشد ، حداقل طول کابل آزاد بین مفصل و انتهای محل اتصال باید اگر به دستگاه آزمو 

 3متر باشد . در صورتی که مفصل های بیشتری اضافه شود عالوه بر شرایط فوق باید میان هر دو مفصل حداقل 

 متر کابل باشد .

 شکل موج ضربه -2-ب

 Sµو طول مدت نصف پیك آن   Sµ 5تا   Sµ 1طول بین  موجهای ضربه بکار رفته باید دارای پیشانی موج با

 باشد .  51 11±

 کالیبره کردن مولد ضربه -3-ب

بالفاصله قبل یا حین مدتی که دمای کابل ثابت نگه داشته می شود و قبل از بکار بردن ضربه ها ، باید مولد ضربه 

 با پالریته مثبت تحت شرایط زیر کالیبره شود :

هر دو انتهای وسیله آزمون بایستی به مولد ضربه متصل باشد . وسیله اندازه گیری فاصله هوایی بین دو گوی و 

یك اسیلوگراف به همراه مقسم ولتاژ آن باید فراهم شده و بصورت موازی در طول مدت آزمون به مدار آزمون 

شکست  51ژ مولد باید طوری تنظیم شود تا  % متصل باشد . برای تنظیم هر فاصله هوایی بین دو گوی ، ولتاژ شار

 بین گوی ها رخ دهد. 



و نیز یك اسیلوگرام ولتاژ ضربه وجود داشته باشد . این عملیات بایستی حداقل در سه وضعیت مختلف تنظیم 

از مقادیر  51فاصله هوایی بین دو گوی تکرار شود . تنظیمات باید بگونه ای انتخاب شوند که ولتاژ شکست )% 

درصد سطح آزمون مشخص  81درصد و  65درصد ،  51تنظیمی که منجر به شکست می شوند( تقریباً برابر با 

شده باشند . برای پالریته مثبت باید یك نمودار نمایش دهنده ولتاژ شارژ بصورت تابعی از ولتاژ شکست فاصله 

تاژ تخلیه الزم با توجه به سطح مشخص شده هوایی رسم نمود . این نمودار ، خط راست بوده و با استفاده از آن ول

با پالریته مثبت توسط برون یابی تعیین می شود . نسبت مقسم ولتاژ باید برای این پالریته طوری انتخاب شود 

که حداکثر ولتاژهای شکست برای فاصله هوایی بین دو گوی و ولتاژ اسیلوگرام بدست آید . این نسبت برای مقسم 

 سیلوگرام هایی که بطور متوالی برای آزمونهایی با این پالریته بکار می رود ، حفظ شود .ولتاژ باید برای ا

سایر وسایل اندازه گیری مقادیر پیك ولتاژ ممکن است بجای فاصله هوایی بین دو گـوی و یا به  همراه آن مورد 

 بکار رود . 61شماره   IECاستفاده قرار گیرد که در این صورت باید هماهنـگ با استاندارد 

در صورتی که وسیله اندازه گیـــری پیك ولتاژ عالوه بر اسیلوگــرام ، بصورت متصــل با مقسم ولتاژ بکار رفت و 

هماهنگ بود ، مولد ضربه با تنظیم ولتاژ شارژ که تقریباً  61شماره  IECاین وسیله اندازه گیری و مقسم با نشریه 

 د سطح آزمون مشخص شده است کالیبره شود .درص 81درصد و  65درصد ،  51برابر با 

 کاربرد ضربه در سطح مشخص شده -4-ب

با افزایش فاصله هوایی تا حدی که شکست رخ ندهد و با نگهداشتن کابل در دمای مورد نیاز ، آزمون  -1-4-ب

نه ای باشد ی بگوضربه متوالی مثبت در ولتاژ مشخص شده باید انجام شود . فاصله بین ضربه ها بایست 11عایقی با 

 که مولد ضربه به اندازه ولتاژ الزم شارژ شده باشد .

مجدداً  3-ضربه مثبت باید مولد ضربه را برای پالریته منفی مطابق بند ب 11بالفاصله بعد از کاربرد  -2-4-ب

 شود .ضربه منفی متوالی با همان ولتاژ مشخص شده باید روی وسیله مورد آزمون اعمال  11کالیبره کرده و 

 اسیلوگرام باید در هر سری حداقل اولین و دهمین ضربه را ثبت کند . -3-4-ب



 دمای محیط و دمای کابل باید در طول آزمون کنترل شود .  -4-4-ب

  

 

 

 

                  

                 

 

 

                 



 فصل چهارم
 کابل کشی وشرایط نصب کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

با توجه به حجم باالی کابل کشی در شبکه های توزیع ) اعم از کابلهای فشار متوسط یا ضعیف( و بروز مشکالت 

ناشی از صدمه دیدن به کابل ناشی از علل مختلف ، دقت در نصب و اجرای استانداردهای کابل کشی از مسائل 

، باعث ایجاد سهولت در تعمیر و نگهداری مهمی است که عالوه بر باال بردن قابلیت اطمینان شبکه های توزیع 

شبکه موجود و توسعه آن در آینده می شود . لذا در این فصل سعی شده است که نگاه مختصری به مسائل کابل 

 کشی شود . 

 حداقل دما برای نصب کابل -4-1

که این حداقل دما  می باشد . در صورتی -c o5حداقل دمای نصب برای کابل های با عایق و غالف پالستیکی برابر

برای نصب رعایت نشود عایق و غالف خارجی کابل در حال خم شدن صدمه خواهددید، برای احتراز از این موضوع 

 در دماهای کمتر از درجه حرارتهای ذکر شده بایستی کابل را گرم نمود و سپس عمل نصب را انجام داد.

درجه سانتیگراد برای چند روز قرار داده شود . این  25 برای گرم نمودن کابل بایستی قرقره در اطاقی با دمای

عمل می تواند توسط روشهای دیگر مثل عبور جریان الکتریکی از کابل و یا استفاده از المنت یا وسیله گرم کننده 

مخصوص انجام شود . در طول مدت گرم شدن قرقره ، بایستی به تناوب قرقره در جهت نشانگر مشخص کننده 

، گردانده شود ، الزم است که حتما از گرم شدن تمام نقاط کابل اطمینان حاصل شود . دمای کابل جهت چرخش 

درجه سانتی گراد زیادتر گردد. در طول مدت حمل کابل از محل گرم تا محل نصب بایستی روی  41نبایستی از 

اید بیش ت انجام گیرد و کابل نبکابل با برزنت پوشیده شده تا سرد نشود ، عملیات کابل کشی باید به دقت و سرع

 از حد تعیین شده سرد شود.

 حداکثر  شعاع خمش   -4-2

 به جز در موارد استثنایی که کارخانه سازنده کابل ، شرایط محیط ، مقررات و مشخصات دیگـری را

 ذکر کرده باشد ، در موقع نصب کابل بایستی حداکثر شعاع خمش کابل مطابق جدول زیر انتخاب گردد. 

 



  حداکثر شعاع مجاز خمش کابل(: 1-4جدول)                                   

 

 حداکثر شعاع خمش کابل می باشد . Rقطر خارجی کابل و  dکه 

 کشش مجاز کابل -4-3

( 2-4در هنگامیکه کابل توسط دستگاه کشیده می شود بایستی توجه شود تا نیروی کشش در حدود  جدول )

 محدود گردد.

 (: حداکثر کشش مجاز کابل2-4جدول)                                                       

 

 که در آن:

 A سطح مقطع کل هادی به میلیمتر مربع می باشد ) بدون در نظر گرفتن هادی هم مرکز و یا پوشش :

 الکترواستاتیکی فلزی (

 Dقطر خارجی کابل بر حسب میلیمتر : 

 Fروی کشش مجاز بر حسب نیوتن می باشد .: حداکثر نی 



در موقع نصب کابل بایستی کامالً دقت شود که نیروی وارد بر هادی یا روکش کابل بیش از حد مجاز داده شده 

در جدول فوق نشود . ضمناً باید دقت شود در صورتیکه کابل بعد از نصب در سیستم تحت کشش دائم قرار می 

 م مهار یا مشابه آن باشد تا بتواند به راحتی نیروی کشش را تحمل کند .گیرد کابل بایستی مجهز به سی

 روش های مختلف کابل کشی -4-4

 شبکه توزیع را مـی توان از لحاظ کاربرد کابل قدرت در آن به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی نمود :

 الف ( کابل بکار رفته در داخل پست توزیع

 21ای خروجی پستهای فوق توزیع و یا فیدر های ورودی یا خروجی پستهای این کابلها عموماً بخشی از فیدره

کیلو ولت برای کابلهای فشار ضعیف که در  21کیلو ولت برای کابلهای فشار متوسط و خروجی فیدر های پست 

داخل پست واقع می گردند ، می باشند . کابلهای بکار رفته در داخل پستهای توزیع عموماً بصورت نصب روی 

 سینی کابل و یا نصب در کانالهای پیش ساخته بصورت سرباز و یا تهویه  دار و یا به صورت سربسته می باشد. 

 ب ( کابلهای خارج شده از پستهای توزیع

این کابلها عموماً خارج از محوطه پستهای توزیع ) بین پستهای توزیع ، از یك پست تا محل مصرف کننده و ...( 

 کشیده می شوند.

 های بکار رفته در خارج از پست های توزیع را می توان به دو صورت زیر نصب نمود : کابل

 دفن کابل در زیر زمین -1

 ابتدا گودال مناسب حفر شده و با توجه به استانداردهای کابل کشی که در قسمت هـای بعـد توضیح

 این سیستم فقط به هنگام داده می شود کابل در گودال قرار گرفته و روی آن پوشانیده می شود . در 

 عبور کابل از بعضی مناطق خاص ، مثل جاده ها ، ریلهای راه آهن و غیره از لوله استفاده می شود . 

 سیستم مجرای کابل یا سیستم زیر زمینی -2



در سیستم زیر زمینی کابل از داخل مجرای کابل و لوله عبور داده شده  و به فواصل مشخص و معینی از دریچه 

بازدید آدم رو یا دریچه های بازدید استفاده می گردد. اجرای این سیستم هزینه زیادتری نسبت به سایر  های

سیستم ها دارد و از طرفی ظرفیت باردهی کابل نیز در این سیستم نسبت به خواباندن کابل بطور مستقیم در 

 نیست ، به بررسی این روش نمی پردازیم. زمین کاهش می یابد ، از آنجاییکه استفاده از این روش در ایران معمول

در  قسمت های بعد به تشریح هر یك از قسمت های فوق پرداخته و استاندارهای الزم مربوط به هر یك آورده 

 خواهد شد.

 توصیه های عمومی در باره کابل کشی -4-5

 تنش های مکانیکی خارجی  -4-5-1

ناشی از خرابیهای مکانیکی در آن به حداقل برسد . در  نحوه کابل کشی باید طوری انتخاب گردد که خطرات

تاسیسات نصب ثابت در مواردیکه خطر تنشهای مکانیکی وجود دارد می توان از کابلهای زره دار استفاده نمود ، و 

یا بطور مناسبی از آن محافظت کرد . کابلهای نصب شده در داخل لوله ها ، کانال ها در برابر خرابیهای مکانیکی 

 با استقامت کافی به حساب می آیند.

 تنشهای حرارتی خارجی  -4-5-2

کابلها نباید در محیط هایی که دمای آنها از حد پیش بینـــی شده تجاوز مــی نماید نصب شوند ، مجاری کابل 

 و یا لوله ها باید بقدر کافی با لوله و تجهیزات حرارتی فاصلــه داشته باشند.

 ر عوامل جوی و مواد خورندهحفاظت در براب  -4-5-3

 کابلها جز مواردیکه در موقع ساخت یا نصب که مجهز به پوشش مناسبی شده باشند ، نباید در وضعی

که در معرض باران یا قطرات آب ، یا در مجاورت هوای آزاد و یا تابش مستقیم آفتاب قرار گیرند، نصب شوند .  

در مواردیکه کابلها در مجاورت مواد خورنده قرار گیرند باید از نوع مقاوم در برابر خورندگی بوده و یا بنحوی دیگر 

 محافظت شوند.



 کی پوشش های فلزیاتصال به زمین وتداوم الکتری -4-5-4

 اتصال زمین باید با توجه به مطالب مندرج در استاندارد سیستم زمین شبکـــه های توزیـــع

انجام شود . پوشش فلزی کابلها باید طبق مقررات ایمنی در برابر بروز اتصالی محافظت شود . در کابلها با جنس  

فاظتی ، پوشش الکترواستاتیکی ، زره کابل و ( هادی هم مرکز ح…,XLPE,PVCعایق از مواد ترموپالستیك )

غالفهای فلزی بایستی زمین شوند ، این مسئله بایستی در پستها و مفصلها رعایت گردد. برای کابلهایی که دارای 

هادی هم مرکز و یا پوشش الکترواستاتیکی از سیم های مسی می باشند بایستی سیمهای مسی به هم تابیده شده 

رای کابلهایی که پوشش الکترواستاتیکی آن از نوارهای مسی یا مفتولهای فوالدی تشکیل شده و زمین گردند و ب

 است ، این پوشش باید توسط لحیم کردن و یا پیچیدن سیم مسی به دور آن زمین شوند.

 جداسازی یا تفکیك کابل کشیهای مربوط به مدارهای با ولتاژ خیلی پایین و وسایل ارتباطی -4-5-5

مربوط به مدارهای با ولتاژ خیلی پایین و مدارهای ارتباطات باید از کابلهای دیگر تفکیك یا از آنها جدا  کابلهای 

شوند تا خطراتی که ممکن است در اثر بروز اتصالی بوجود آیند به حداقل برسد . این امر به ترتیب زیر عمل می 

 گردد.

ی مدارهای دیگر باشند کشیده خل لوله یا مجرایی که حاوالف : کابلهای ولتاژ خیلی پایین و ارتباطات نباید دا

 شود.

 ب: در صورتیکه از یك کانال یا مجرا برای عبـــور مدارهای با ولتـــاژ پایین و مــدارهای ارتباطات و

 مدارهای ولتاژ باال استفاده می شود این مدارها باید به نحوی موثر از یکدیگر جدا شوند . این کار با 

میلیمتر از کابلهای دیگر امکان 311استفاده از دیوارهای محکــم یا قرار دادن این کـــابلها به فاصله بیش از   

 پذیر است .

 انتخاب وسایل کابل کشی  -4-5-6

لوازم و وسایل کابل کشی باید بنحوی انتخاب شوند که چه در موقع نصب و یا در زمان بهره برداری از ایجاد خرابی 

 لها به علت وجود قطعات تیز و برنده جلوگیری بعمل آید.در کاب



 نقاط تجمع آب یا گرد و خاك  -4-5-7

در نقاطی که امکان تجمع آب وجود دارد یا در نقاطی که جمع شدن گرد و خاك یا مواد دیگر باعث بوجود آمدن 

کابلها( باید احتیاطهای الزم خطر و تغییر وضعیت مـوجود مــی شود ) مثل تغییر در مقاومت حرارتی در حوالی 

 بعمل آید.

 آماده سازی انتهای کابل  -4-5-8

 بعد از نصب کابل در زمین در نقاط بریده شده کابل و در انتهای کابل باید به نکات زیر توجه نمود :

  کیلوولت 1/6/1کابلهای با عایق پلیمری با ولتاژ 

ب داخلی در محوطه های خشك نیازی به پوشش کامل این کابلها به رطوبت زیاد حساس نیستند لذا برای نص

 انتهای این کابلها نمی باشد و آماده سازی برای اتصال این کابلها بسیار ساده می باشد .

کافی است که برش غالف خارجی توسط وسیله برشی که بتوان عمق برش را روی آن کنترل کرد صورت گیرد ) 

سپس برش در محیط کابل انجام می شود ( در این حالت فقط باید ابتدا بصورت طولی غالف بریده می شود و 

باشد باید توجه داشت که  XLPEدقت نمود که عایق رشته ها بریده نشود . در صورتیکه عایق کابل از جنس 

کابل در معرض تشعشعات خورشید و اشعه ماورا بنفش قرار نگیرد برای این کار باید انتهای کابل با قرار دادن 

ای پلیمری و گرم نمودن آن کامالً بسته شود و کلیه اتصاالت خارج از ساختمان در مورد این کابلها بایستی پوششه

 توسط مفصل و بصورت کامالً بسته شده انجام شود .

  کیلوولت 31/18کیلو ولت تا  1/6/1کابل با عایق پلیمری و ولتاژ باالتر از 

غذی از نفوذ رطــوبت محافظت گــردد . نقاط بریده شده کابل که انتهای این کابلها بایستی همانند کابلهای کا

فوراً نصب نمی شود باید کامالً بسته شود ) این کار با باندپیچی کردن کابل با مواد ضد رطوبت و سپس قرار دادن 

کالهك پالستیکی مخصوص و یا کالهك پلیمری و گرم کردن آن انجام می شود ( باند پیچی کردن کابل به 

هایی کافی نمی باشد . تمام اتصاالت مربوط به این کابلها بایستی توسط مفصلهای مخصوص که کامالً اطراف تن

 کابل را از محیط بسته نگاه می دارد انجام شود .



با توجه به خواص عایقی خوب این ماده ممکن است تحت شرایط معینی روی پوشش  PEدر مورد کابلهای با عایق 

، بار استاتیکی ایجاد شود ، برای جلوگیری از خطر برای پرسنل و ایجاد شوك ، توصیه می الکترواستاتیکی آن 

شود بعد از خواباندن کابل این پوشش و تمام وسایلی که برای برش کابل مورد استفاده قرار می گیرند زمین شوند 

ه واستاتیکی و وسایل برش را بکه برای این کار می توان با استفاده از سیم های قابل انعطاف ، پوششهای الکتر

 سیستم زمین متصل نمود .

 ذخیره  طول معینی از کابل در هنگام نصب  -4-5-9

با توجه به اینکه نقاط ضعف سیستم کابل بیشتر در محل انشعاب کابل ) مفصل و سرکابل( می باشد ، الزم است 

متر  11این مقدار را می توان تا حدود ته شود، طول معینی از کابل در هر یك از این نقاط بعنوان رزرو در نظر گرف

در نظر گرفت و طرز قرار گرفتن آن باید به نحوی باشد که در مواقع عیب یابی مشکلی تولید نکند ) معموالً این 

 قرار می دهند.(8)  (میزان طول از کابل را بصورت شکل هشت التین

 کابل کشی در داخل پست  -4-6

کابل و قفسه نصب می شوند و یا روی دیوار یا سقف توسط بست کابل محکم می گردند . کابلها یا در روی سینی 

فاصله بین این بستها و یا به هنگام نصب کابل بطور افقی روی سینی کابل ، فاصله نقاط اتکا و نگهدارنده ها نباید 

 از مقادیر زیر بیشتر شود :

 برابر قطر خارجی 21برای کابلهای بدون زره   -

 برابر قطر خارجی 35تا  31رای کابلهای با زره ب  -

 سانتیمتر بیشتر شود . 81ضمناً حداکثر این مقدار نباید از 

متر  5/1در مسیرهای عمودی فاصله بین دو بست کابل به نوع کابل و نوع بست کابل بستگی دارد ، این مقدار از 

 نبایستی بیشتر شود .



 قفسه و سینی کابلکابل کشی روی دیوار یا سقف یا  -4-6-1

وزن کابل ، حداقل شعاع خمش و ... در طرح نگهدارنده ها بایستی مورد توجه قرار گیرند . ظرفیت حمل جریان ، 

برای کابلها باید فضای کافی در نظر گرفته شود و کابل طوری در قفسه نصب گردد تا تبادل حرارتی کافی با محیط 

 اطراف داشته باشد.

ید از نظر مکانیکی با توجه به وزن کابلها و همچنین در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط ابعاد سینی کابل با

تعمیرات و رسیدگی انتخاب شود . ولی بطور کلی سینیهای کابل باید با وزن آهنی گالوانیزه مشبك به نصب ،

میلیمتر  6به قطر حداقل میلیمتر ساخته شود و در صورت آویز بودن توسط میله های فوالدی  5/1ضخامت حداقل 

 در فاصله های حداکثر یك متر نگهداری شود .

به هنگام نصب کابلها برای روی سینی کابل ، کابلها باید در نزدیکی هر محل تغییر جهت ، سه راه یا چهار راه ،

 سینیها محکم شود . فاصله بین سینیهای دو طبقه باید حداقل نصف عرض سینی باالیی باشد . 

 ی چند رشته نیازی به بستن روی سینی کابل ندارند و حداقل فاصله میان کابلهای مجاور نبایدکابلها

 کمتر از قطر کابل بزرگتر باشد. 

 کابل در کانال -4-6-2

مزایای استفاده از این روش سهولت در تعویض یا گسترش کابل ، بدون انجام کار زیاد می باشد ، بخصوص هنگامی 

 یادی می باشد .که کابل دارای وزن ز

ظرفیت جریان قابل حمل کابل قرار گرفته در کانال به شرط تهویه مناسب معموالً از کابل قرار گرفته در زمین 

بیشتر است . این سیستم دارای هزینه زیادی نسبت به سایر روش های کابل کشی بوده و بیشتر  در اطراف پستها 

 و داخل آن اجرا می گردد.

 وذ احتمالی آتش به پست نقطه ورودی کابل از کانال به داخل بایستی کامالً مسدود شود .برای جلوگیری از نف



هنگام عبور کابل داخل کانال از دیوار ) قبل از وارد شدن به محوطه پست یا موارد مشابه( باید کابل از داخل لوله  

 .  برابر قطر خارجی کابل باشد عبود داده شود 5/1ای که قطر داخلی آن حداقل 

 

 ( نحوه گذراندن کابل از میان دیوار 1-4شکل)                                                   

بعد از عبور کابل بایستی لوله کامالً مسدود گردد. برای این کار می توان از پارچه کنفی که فشرده شده و با صمغ 

سپس با صمغ مخصوص اطراف لوله را کامالً مسدود اپوکسی آغشته است ) یا مواد مشابه دیگر( استفاده نمود 

 PVCدرجه سانتیگراد بیشتر نشود . کابلهای با غالف  111نمود در این حالت بایستی دقت کرد تا دمای صمغ از 

 بایستی با الیه ای از نوار پلی اتیلن پوشانده شوند.

 وییهای مناسبی که به سیستم فاضالببه منظور دفع آبهایی که ممکن است در کف کانال جمع شود ، باید کف ش

متری از یکدیگر پیش بینی و نصب نمود . برای هدایت آبهای  41یا چاه جذب آب متصل باشد در فواصل حداکثر 

احتمالی ، کف کانالها باید دارای شیبی برابر نیم الی یك درصد در جهت کف شویهای پیش بینی شده باشد به 

بلها با کف کانالهای پیش ساخته معمولی ، باید در کف کانال در فواصلی حداکثر منظور پرهیز از تماس مستقیم کا

سانتیمتر ، پایه ای اتکایی از لوله گالوانیزه یا پروفیل ناودانی ) آلومینیومی یا گالوانیزه ( یا چوب فشرده  61برابر 

های صب و سپس کابلها روی اتکاسانتیمتر و یا بیشتر بــر حسب نیاز از کف کانال پیش بینی و ن 11به ارتفاع 

 مذکور خوابانده شود .



 کابل کشی در خارج از پست -4-7

 کابل کشی به دو صورت کلی زیر می تواند انجام شود:

 خواباندن کابل  در گودال و کانال -الف

 روش زیر زمینی و مجرای کابل -ب

 خواباندن کابل در گودال و دفن آن در زمین  -4-7-1

ابتدا گودالی متناسب با محل حفر شده و بعد از ریختن ماسه نرم در آن ،کابل در گودال قرار برای این منظور 

 گرفته و سپس با نصب پوشش حفاظتی متناسب گودال کامالً پر می شود .

تری بیش  مزایای این روش در این است که اوالً نصب کــابل از نظر اقتصــادی ارزانتر است و ثانیاً از کــابل بار

دما را خیلی خوب منتقل نموده که می توان گرفت . ماسه های ریخته شده عالوه بر حفاظت و نرمی زیر کابل ،

 این موضوع باعث خنك شدن کابل می شود .

 مسیر کابل -4-7-2

قبل از کابل کشی ، مسیر کابل بایستی بطور دقیق نقشه برداری و مشخص شود و در طول مدت کابل کشی این 

نقشه به همراه فهرست لوازم مورد نیاز در دسترس باشد ، تا اطالعات الزم جهت تشخیص خطا در آینده ، و نیز 

نوع اطالعات جهت توسعه سیستم در آینده ، در آن ثبت گردد، همچنین بر روی نقشه بایستی اطالعاتی مانند : 

ه شود . برای مشخص کردن مسیر کابل بایستی کابل ، عالمت آن ، طول و محل سرکابل ها و مفصل ها و ... آورد

راهنمایی و رانندگی ، شرکتهای گاز ، آب ، مخابرات و سایر شرکتهای مرتبط بعمل هماهنگیهای الزم با شهرداری ،

 آید تا کلیه موانعی که در مسیر وجود دارند مشخص شده و بهترین مسیر انتخاب شود .

از پیاده روها استفاه نمود . عمق کانال به تعداد کابلهای قرار گرفته  برای طرح مسیر کابل تا حد ممکن بایستی

مسکونی ، جاده و پیاده رو و ...( ، لوله های آب و گاز که در منطقه روی هم در یك کانال ، نوع منطقه ) صنعتی ،

 قرار دارند و یا در آینده در آن محل نصب می گردد ، بستگی دارد.



ریبی ، خاك از لحاظ شیمیایی باید مورد آزمایش قرار گیرد و چنانچه حاوی موادی بعد از مشخص شدن مسیر تق

 الزم است نوع کابل یا مسیر آن تغییر نماید. آهك و ... باشد ،اسید ،کلر ،از قبیل نمك ،

ین مورد اتاسیسات آب و ... عبور میکند اقدامات الزم بایستی در هنگامیکه مسیر کابل از نزدیکی خطوط راه آهن ،

 در نظر گرفته شود .

در محلهایی که تعداد کابلهای زیادی عبور می کند و ظرفیت جریان باالیی عبور داده می شود فواصل بین کابلها 

 باید در نظر گرفت.

به هنگامی که کابلهای کنترل یا مخابرات با کابلهای فشار قوی در مسیر طوالنی موازی هستند باید مسائل ناشی 

 امواج را در نظر داشت. از تداخل

 حفر کانال -4-7-3

کنده شود تا از ریختن خاك به کانال جلوگیری شود و همچنین باید کانالها باید به صورت 

کانال مهار دیوارها از لحاظ استحکام مورد بررسی قرار گیرند و در صورت لزوم جهت جلوگیری از ریزش خاك ،

تیمتر بعد از لبه کانال ریخته شود تا هر گونه فعالیت آزاد برای خواباندن سان 31شود . خاکهای برداشته شده باید 

کابل امکان داشته باشد .) در صورت لزوم وسایل هشدار دهنده نظیر پرچمهای احتیاط یا چراغهای گردان در 

 اطراف محلهای حفاری شده نصب گردد.(

عاری از نقاط نوك تیز و هر گونه پستی و بلندی  به منظور جلوگیری از زخمی شدن کابل باید دیواره و کف کانال

 باشد به همین دلیل بایستی از وسایل حفاری مناسب استفاده نمود.

عرض کانال حفر شده به منظور نصب کابلهای زیر زمینی بستگی به تعداد کابلهایی خواهد داشت که در مجاورت 

تر می باشد . همچنین عمق کانال از سطح زمین سانتیم 51هم قرار می گیرد. عرض کانال برای دو رشته کابل 

در هر حال فاصله باالترین کابل فشار ضعیف زیر زمینی بستگی به تعداد کابلهایی دارد که روی هم قرار می گیرد، 



سانتیمتر کمتر و در زیر سطح خیابان نباید از یك متر کمتر باشد . این عمق  61از طرح زمین در پیاده رو نباید از 

 سانتیمتر اضافه گردد. 41کیلوولت  33سانتیمتر و در مورد کابلهای تا  31کیلوولت  11ورد کابلهای تا ولتاژ در م

در صورتیکه تعداد کابلها زیاد باشد بهتر است بجای قرار دادن کابلها بر روی یکدیگر آنها را پهلوی یکدیگر قرار داد 

 تر انتخاب شود .سانتیم 21، در این حالت فاصله بین دو کابل مجاور 

 نصب کابل -4-8

 تمیز و کوبیده شده باشدبرای نصب کابلها در داخل کانال خاکی ابتدا بایستی کف کانال کامالً صاف ،

 سانتیمتر ماسه نرم در گودال ریخته شود و کابل بر روی آن خوابانده شود مجـدداً  11سپس حداقل ، 

 22سانتیمتر ماسه نرم پوشانده شود . به منظور حفاظت از کابل یك ردیف آجر به عرض  11روی کابل حداقل  

سانتیمتر یا یك ردیف بلوك سیمانی بر روی این الیه چیده و سپس یك نوار پالستیکی خبر دهنده که بر روی 

سانتیمتر سنگریزه و  21تا ارتفاع نوشته شده است کشیده شود . روی مجموعه  "توجه مسیر کابل "آن عبارت 

 سپس روی آن خاك معمولی ریخته وکوبیده تا فشرده شود .

 آمده است . (2-4)ال و فاصله بین کابلها در شکل جزئیات نصب کابل و ابعاد کان



 

 (: جزئیات نصب کابل2-4شکل)                                                        

 

 از لولهعبور کابل  -4-9

هنگامیکه مسیر کابل با جاده ها، خطوط راه آهن و ... تقاطع دارد کابل بایستی از میان لوله یا کانال بتونی عبور 

داده شود . محل لوله های کابل بایستی به نحوی انتخاب گردد که در عمل تحت تاثیر حداقل تداخل از کارهای 

ضمناً بایستی توجه نمود که لوله بر روی خاکهای رد باید رعایت شود ،دیگر قرار گیرد . لذا قوانین حریم ها در هر مو



ناپایدار قرار نگیرد و دقت گردد تا لبه های تیز لوله به کابل آسیب وارد نکند ، این تیزی بایستی به نحو مناسبی 

ینکه کابل د ، قبل از ااز بین برود و در شرایطی که لوله فوالدی استفاده شود بهتر است لبه لوله به شکل قیف درآِی

به داخل لوله وارد شود باید در محل ورود و خروج کابل از لوله ، گودالی مطابق شکل زیر  حرف شود تا از ورود 

سنگ و مواد اضافی دیگر به آن جلوگیری شود قبل از کابل کشی بایستی  داخل لوله توسط فرچه تمیز گردد و 

انتها و ابتدای کابل داخل لوله با استفاده از خاك کوبیده شده و یا بالشتك  بعد از اتمام کابل کشی از داخل لوله ،

کنفی بصورت شکل زیر محافظت گردد . در صورتیکه لوله در مسیر دارای خم می باشد ، حداکثر شعاع خمش 

د که می باش باید رعایت گردد در صورتی که لوله طویل باشد ، نیروی زیادی برای عبور کابل از لوله مورد نیاز می

توان از مواد چرب مانند روغن برای سهولت در کابل کشی استفاده کرد . بعد از لوله گذاری باید دهانه لوله ها 

 کامالً مسدود شده تا از ورود سنگریزه به داخل لوله جلوگیری شود .

 

 ه(: عبور دادن کابل از لول3-4شکل)                                              

حداکثر تعداد کابلهای داخل کانال مجزا و یا لوله باید چنان تعیین شود که کشیدن آن به آسانی امکان پذیر باشد 

برابر قطر کابل یا دسته کابلهای  5/1. با توجه به این اصل توصیه می شود که قطر داخلی کانال یا لوله بیش از 

 کشیده شده در داخل آن باشد.

راهـی وسط خط باید خودداری  خارج ساختمان باید یك تکــه بوده و از استعمـال دو کلیه کـابلهای داخل و

 .شود
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 استفاده مستقیم از تریلر و وسیله ای که قرقره کابل روی آن قرار دارد. –الف 

آن که مانع از انجام کار شود ، این امر در صورتی امکان پذیر است که هیچگونه مانعی در داخل گودال یا اطراف 

 وجود نداشته باشد.

در این حالت کابل روی تریلر قرار گرفته و محکم می شود سپس انتهای کابل از روی قرقره باز شده و در ابتدای 

کانال قرار می گیرد ، در حالی که تریلر به آهستگی به طرف انتهای کانال حرکت میکند قرقره با توجه به سرعت 

و با کنترل دست باز می شود و در کانال قرار می گیرد ، در این حالت باید دقت شود تا سرعت قرقره طوری تریلر 

 باشد که خمهای شدید در بدنه کابل نشود .

 کشیدن کابل توسط دست –ب 

ابل متـر ، از غلطك کـــابل استفاده نمود و هنگامیکه در مسیر ک 4تا  3باید در مسیرهای مستقیم و در فواصل 

پیچ و خــم وجــــود دارد از غلطك زاویه یا وسیله مشابه که حداقل شعاع خمش را به دست دهد استفاه شود . 

 باید توجه نمود که قرقره کابل قبل و بعد از کابل کشی تمیز گردد.

ابل را حمل متر بوده و ک 6تا  4در صورتیکه غلطك کابل موجود نباشد این کار توسط کارگران که فاصله بین آنها 

 می کنند باید انجام شود.

 کشیدن کابل توسط وینچ -پ

کشیدن کابل در این حالت وقتی امکان پذیر است که تعداد خمهای کمی در مسیر وجود داشته باشد و نیز موانع 

ینچ وزیادی در مسیر وجود نداشته باشد . در این روش محل قرار گرفتن قرقره در ابتدای کانال و محل قرار گرفتن 

 در انتهای کانال می باشد ) برای طولهای کوتاه(

 قبل از شروع کار با وینچ الزم است به دو نکته زیر توجه شود :



طول کل کانال بازدید شود تا هر گونه نقاط نوك تیز از جمله سنگریزه یا برآمدگی روی دیواره کانال از بین برود  -

 تا کابل زخمی نشود .

خل کانال از محل خود جابجا شوند الزم است فوراً کابل کشی متوقف شود زیرا کابل نباید چنانچه قرقره های دا -

 با دیواره یا کف کانال برخورد کند.

بعد از اینکه انتهای کابل از روی قرقره باز شد ، جوراب کابل به انتهای کابل متصل می شود و طنابی از چشمی 

سمتهای لحیم شده و پوششهای سربی کابل نباید برای کشیده شدن جوراب کابل عبور داده شود . توجه شود که ق

اعی بطور شع، استفاده شوند . خاصیت جوراب کابل در این است که سیمهای بافته شده در هنگام کشش کابل ،

 منقبض شده و به غالف کابل می چسبد.

ر باید به گیره سرکابل متصل شود د هنگامیکه کابل بدون زره و یا با زره نواری با وینچ کشیده می شوند ، طناب

این حالت نیرو مستقیماً به هادی کابل وارد می شود . در این روش بایستی مطمئن شد تا کلمپ ها تمام هادیها 

را بطور مناسب دربر گیرد و بنحو مطلوبی انتهای کابل آب بندی شده تا رطوبت به هادی ها وارد نشود و سطح 

 ن نیاید. عایقی در انتهای کابل پایی

 

 

 (4-4شکل)



برای اطمینان از اینکه کابل تحت نیروی زیاد و مخربی قرار نمی گیرد باید نیروهای مجاز مورد توجه قرار گیرد . 

 ضمناً باید به نکات زیر توجه گردد.

 بطور پیوسته نیروی وارد بر کابل باید کنترل شود . این کار می تواند توسط یك نیرو سنج صورت گیرد.

ی وینچ با قرار دادن وسیله محافظ مناسب از وارد آمدن نیروی بیش از حد مجاز به کابل جلوگیری کرد این رو

عمل می تواند توسط وسیله ای که در صورت وارد آمدن نیروی بیش از حد مجاز بریده می شود و یا وسیله مشابه 

 دیگر صورت پذیرد.

 های مناسب هدایت شوند.کابل و طناب مخصوص اطراف خمها بایستی روی غلطک

زمانی که وینچ کابل را می کشد الزم است کابل بطرز صحیحی بطرف جلو هدایت شود به همین جهت در محل 

ارتباط کابل به وینچ معموالً یك تکه طناب به شکل قالب دور کابل می بندند و سپس یك نفر کارگر نیز به دنبال 

 ل به وینچ را تامین می نماید .کابل حرکت می کند این امر ارتباط دائم کاب

برای حفاظت از کابل در مقابل تنش بیش از حد در زمان کابل کشی ، کابل عبوری از داخل لوله ، روغن کاری 

اصطکاك  شود ، این عمل اصطکاك بین کابل و دیواره لوله را کاهش داده و بخصوص در پیچهای مجرای کابل ،

وان کننده هایی که برای روغن کاری استفاده می شود شامل : گریسها ، کاهش پیدا می کند . ر %71به میزان 

این مواد قبل از ورود کابل به لوله با برس به کابل مالیده می شوند . الیه ای به ضخامت روغنها و غیره می باشند ،

د ، این عمل برای متر اول و آخر کابل مالیده نمی شو 5/1میلیمتر کافی می باشد . هیچ روان کننده ای به  6/1

 راحت بودن و تمیز بودن در مفصل بکار می رود.

تمام کابلها بخصوص کابلهای تك رشته ای قبل از خواباندن نبایستی بصورت مستقیم درآیند )البته بجز صاف 

ا رکردنهای مختصر کابل( این عمل به این علت باید در نظر گرفته شود که کابل بتواند انقباض و انبساطهای الزم 

 در موقع لزوم ) اضافه بار و ... ( تحمل کند .
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در مواقعی که کابل فشارقوی و ضعیف در یك کانال خاکی زیرزمینی نصب می شوند ، باید کانال به شکل پله ای 

 )دو مسیر متفاوت( حفر و کابل فشارقوی در بستر پایینی و کابل فشارضعیف در بستر باالیی خوابانده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجم
 ها و سرکابل ها کابل انواع خطا در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مه مقد

در کابل بوسیله تغییرات حاصله در عالئم و مشخصـه های کابل انتقال انرژی یا بوسیله  یا خطا وجود یك عیب

تغییرات ایجاد شده در اطالعات ارسالی بوسیله کــابل، تشخیـص داده مـی شود . قطع شدگــی کابل یا ایجاد 

عایق کــابل و یا در اتصاالت کابلها می تواند نمـونه هایی از عیب مــدارات اتصال کوتاه یا ایجاد اشکاالتی در 

هــای مختلـف کــابل باشد . حتـــی عیبهــای اتصال به زمین در روی غالف های فلـزی با عایق پالستیکـی را 

بت ــوذ رطونیز بایستـی در زمـره عیب کابلها منظور نمـود ، زیرا عیبهای ایجاد شــده در عایقها اغلب باعـث نف

در عــایق شده و منجر به خرابی کــابل می گردد. پیدا کــردن بموقـع و در مراحل اولیه عیبها باعث جلوگیری 

 از خسارت بعدی کابل می گردد .

 ترتیب آزمایش -5-1

عملیات و دستگاههـای آزمـایش مورد لزوم جهت تعیین وضعیت عیب را به چهار گروه اصلی می توان تقسیم 

 : نمود

الف( شناسایی و تشخیص عیـب کابل یا عیب غالف کابل ) دستگــاه آزمایش مقدار مقاومت ، دستگاه آزمایش 

 غالف (

 ب( محدود کردن مقاومت عیب ) با استفاده از دستگاه کابل سوز (

 ج( تعیین محل مقدماتی عیب کابل)بوسیله دستگاه انعکاس پالس (

 تعیین محل مقدماتی عیب غالف کابل ) بوسیله روش مقایسه ولتاژ (    

د( تعیین محـل دقیق عیب )بوسیله مولـــد تخلیــه شوك الکتریکــی همراه با دستگاه فرکانس صوتــی وگیرنده 

 های صوتی، و اندازه گیری ولتاژ بوسیله دستگاه دارای دو پایه جهت تعیین محل عیب غالف( 
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شرط الزم و اولیه جهت استفاده موفقیت آمیــز دستگــاههای مدرن تعیین محــل مقدماتی عیب کابل در موقع 

 استفاده از روش انعکاس پالس این است کــه مقاومـــت اهمیك عیب کم باشد .

محــل مقدماتــی نیازی به استفاده  عیب های کم مقاومت بین هسته های کــابل یا هستــه و غالف جهت تعیین

از دستگاههای انعکاس صوتــی ندارند و در مورد تعیین محـل دقیق عیب بر اساس روش القائی نیز به روشهای 

 فرکانس صوتی هم نیاز ندارند .

دیگر کبنابراین همه عملیات مربوط به عیب یابـی کــابل با اندازه گیری مقاومت اهمیك تمام هسته ها نسبت به ی

و زمین و یا اینکه نسبت به غالف شروع می شود . برای این منظور باید از اهم مترهایی استفاده نمود که می توانند 

حداکثر تا یك کیلــو اهم را اندازه گیـری نماینـد. بنابراین با استفاده از این نوع اهم مترها وقتی عقربه در وسط 

اهم ، مقاومتی است  21اهم را نشان مـی دهد . مقاومت حدود  21ر مقدا "قسمت مــدرج قـــرار گیرد حدودا

 خوبی تشخیص داد .  "که بوسیله آن می توان تغییــرات مقاومت عیب را بطور کـامال

سیستم تامین  DCبرای تشخیص عیب های غالف به دستگــاههای آزمایشی نیاز داریـم که بتوان با آنها ولتاژ 

ولت تنظیم نمــــود تا بتوان با این طریق حتی عیب های جزئی در غالف و یا عایق را  211انرژی را از صفر تا 

 براحتی تشخیص داد .

 محدود کردن مقاومت عیب -5-3

اده فدستگاههای کابل سوز برای کم کردن مقامت عیبهایی با مقاومـت خیلی زیاد و یا عیبهای ناپایدار مورد است

قرار می گیرند و به این طریق می توانیم الاقــل مقاومت در یك هسته را به یك مقدار کوچك و ثابت تبدیل 

 نماییم .

اهم کاهش  111در موقع استفاده از دستگاههای انعکاس پالس بهتــر است کــه مقــاومت عیب را به کمتــر از 

 دانس مشخصه کابل پایین تر بیاوریم .دهیم و به این طریق می توانیم امپدانس را از امپ



چنانچه مقاومت عیب بطور قابل مالحظه ای زیاد باشـد مـی توانیم عملیات کابل سوزی را تکرار نموده و با ایجاد 

یك پل کربن مقاومت آن را کــاهش دهیــم . با زیــاد کردن جریان تغذیه می توان ایــن پل کربن را گرم و داغ 

 مواد عایق آن کربونیزه شده و باعث تقلیل مقاومت عیب گردد .نموده تا حدی که 

با افزایش جریـان کابل سوزی مـی توان مقاومت عیب را تا حد قابل قبول مورد نیــاز روشهای آزمایش مراحل 

بعدی ، کــاهش داد . مقدار جریان تغذیه شده به مقاومت عیب جهت عملیــات موفقیت آمیـــز کربونیزه کردن 

ز اهمیـت ویژه ای برخوردار است. چنانچه مقدار جریان کابل سوزی خیلی کم با شد باعث می شود تا در محل ، ا

عیب ، ضخامت کربن مورد نظــر ایجــاد نشود ، از طرف دیگر چنانچــه این جریان بسیار زیاد باشد ممکن است 

ده و آن را خراب کند که در اینصورت ازدیـاد درجــه حــرارت باعث آسیب رسیدن به پل کــربن موجود نمو

 عملیات کابل سوزی را تکرار کنیم .  "مجبوریم مجددا

جهت تعیین محل دقیق عیب با استفاده از روش تخلیه الکتریکــی ، ایجاد اتصال فلــزی در محــل عیب مضر و 

 ایجاد نمود . نامناسب می باشد و برای استفاده از این روش بایستی فقط از اتصال نوع کربونیزه 

در موقعــی که طول کــابل خیلی زیاد باشد و بخصوص اگـر بخواهیم در محل عیب یك کابل سوزی کامل انجام 

دهیم برای جلوگیـری از عبور جریانهای راکتیو از دستگاه کـابل سوز ، الزم است که برای انجام عملیات کابل 

 استفاده شود . DCسوزی از ولتاژ 

مشترکیـــن امکان پذیر نباشــد بایستی در کابلهای فشارضعیف ، عملیات کابل سوزی را با چنانچه قطع برق 

 ولت متناوب با فرکانس برق شهر انجام داد . 221ولتاژ 

 در موقع انجام عملیـات کــابل سوزی بین هسته ها بایستی یك هسته را به غالف کابل و یا زمین وصـل

 که با کــابلهایی با عایق پالستیکـی سروکار داریم بایستی یك هسته را کنیم و یا بطور مثال در مواقعــی

 به سیم نول متصل نماییم .



 تعیین محل مقدماتی -5-4

روش انعکاس پالس یك روش مدرن جهت تعیین وضعیت مقدماتی محل عیب یك کابل می باشد . با این روش و 

هــای تولید شده از مولـد پالس این دستگاه را به کــابل با استفاده از دستگاه انعکاس پالس مــی توانیم پالس 

معیوب ارسال نماییــم . چنانچه عیب کــابل در شرایطــی باشد که بتواند پالسهــای دریافتی را منعکس نماید ، 

 امواج منعکس شده مـی تواند تا ابتدای کابل حرکت نماید . در این صورت می توان زمان برگشت مـوج را اندازه

گیری نمود. سرعت انتشـــار پالسها در کابلها به ساختمان کـــابل بستگی داشتــه و در انواع مختلف کابلها ، 

 متفاوت می باشد .

وجود هر گونه غیر همگنـی و بی نظمــی در ساختمــان یك کــابل باعث می شود تا مقدار اندوکتانس و 

 تغییرات مشخصه امپدانس کابل منجر می گردد . کاپاسیتانس کــابل تغییر کــرده و بنابراین به

در هـر صورت مــی توان گفت که مقــدار پالس منعکس شده نیــز به مقــدار حاصــل تقسیم مقاومت اهمیك 

 کابل و امپدانس مشخصه کابل بستگی دارد .

 مدارات باز ، آسان است عملیات اندازه گیری انعکاس پالس در عیبهای با مقاومت کم در کابلهای بدون انشعاب یا

 اما در کابلهای انشعاب دار بسیار مشکل است .

درصد مــی باشد این موضوع باعث مـــی شود که  33به لحاظ اینکه ضریب انعکاس موج در هر انشعاب حدود 

ند مان تعداد زیادی انعکاسهای زیگزاگ مانند ایجاد شده و در روی هم قــرار گیرند . انطباق انعکاس های زیگزاگ

باعث مــی شود که مــوج منعکس شده بوسیلــه عیب را نتوانیــم در روی صفحــه نمایش تشخیــص دهیم . 

در این مورد ایجاد یك پل در نقاط انشعابها در مدت زمانـی که بتوان عملیات انعکاس پــالس را اندازه گیری نمود 

 شعابات کابل بکمك افـراد تعلیم دیده انجام می شود .مفید و کار ساز خواهد بود . برقــراری پل در نقاط ان

 

 



 تعیین محل دقیق عیب -5-5

فاصله تا عیب را که از آزمایش مقدماتــی بدست آمده است را نمـی توان بعنوان تعیین محل دقیق عیب منظور 

سرعت انتشار موج نمود ، زیرا همیشه مسیر واقعــی کـــابل در دسترس نیست و از طرفــی همیشه نمـی توان 

را بطور دقیق نشان داد و یا اندازه گیری نمود. صرف نظــر از روش تعیین محــل مقدماتــی عیب می توان 

مشخص و در دسترس نباشد بایستی ابتدا محوطه هایی را  "نتیجــه گرفت که در صورتی که مسیر کـابل کامال

 پس به عیب یابــی کـــابل پرداخت.که احتمال عبور کــابل از آنها مـی رود را مشخص و س

 روش استفاده از دستگاه پایه دار اندازه گیری ولتاژ -5-5-1

در صورتیکه ولتاژ بین غالف کابل و زمین زیاد و به اندازه کافی باشد باعث مــی شود کـــه یك نشت جریان 

رنــده خود افت ولتاژی را ایجاد الکتریکی از عایق محل عیب کابل بطرف زمین برقــرار شود و این جریــان گذ

می کند که می توان آن را بوسیلــه روش افت ولتــــاژ ، اندازه گیری نمود و با استفاده از آن محل دقیق عیب 

را مشخص نمــود . البته در این مــورد بایستــی غالف را در تمام نقاط دیگــر از زمین جدا نمــود و بر حسب 

 یا از روش فرکانس صوتی استفاده نمود . DCمورد از روشهای ولتاژ 

 روش تخلیه شوك الکتریکی -5-5-2

با استفاده از روش تخلیه شوك الکتریکی می توان قسمت هـای معیوب کابل را مشخص نمود . بوسیله ایجاد 

خص شصدای صوتی ناشی از تخلیه شوك الکتریکی و با استفاده از میکرو فن های زمینی می توان محل عیب را م

نمود . در عملیــات تخلیه شوك الکتریکـــی ، ابتدا نیروی محرکه ایجاد شــده توسط مولد تخلیه الکتریکــی ، 

خازن مربوطـه را از طریق اعمال ولتاژ زیاد ، پر نموده و سپس این خازن را در خط تخلیه نموده تا در فاصلــه 

است که ولتــاژ تخلیه مــورد استفــاده بایستی قدری ایجاد شده در قسمت معیوب خط تخلیه گــردد . طبیعی 

 بیشتر از ولتاژ تخلیه مورد نیاز در محل معیوب کابل باشد .

 



 روش القائی -5-5-3

برای تعیین محل دقیق عیب کــابل ، در صورتیکه عیب از نوع اتصال کوتاه را نتوانیم بطور کامل از بین ببریم و 

ه علت سروصـدا های اطراف ، استفاده از دستگاه عیب یابی بطریق صوتی میسر یا اینکه در مکانی باشیم که ب

نباشد ، بایستی بترتیب اولــویت از روشهای القائی یا فرکانس صوتی استفاده نماییم . روش القایی را همچنین در 

ا در این حالت دستگــاه مواقعیکه کابل گذاری در لوله انجـام شده ، نیز می توان مـورد استفاده قــرار داد ، زیر

عیب یابــی صوتی فقط صدای انتهای لـولـــه را نشان مــی دهد . یکــی از بیشترین مواردی که اغلب در روش 

است و ایــن مــورد در مواقعی بکــار می رود که  "یـا روش پیچــش Twistروش "الـقائی استفاده مــی شود 

انــدازه گیریهــای انجام شده با استفاده از روش پیچش فقط در موقعی  عیب بین هستــه ها وجود داشته باشــد.

اهم کمتر باشــد . برای این کــار دو هسته معیوب را با جــریان  11امکان پذیر است که مقاومت عیب کابل از 

 "ضمنا باشد ،آزمــایش فرکانس صوتی تغذیه مـی نماییم و این جــریان بایستی تا آنجائیکــه امکان دارد زیاد 

بقیه هسته های کابل را بایستـی نسبت به هم عایق و یا بوسیله کلید از همدیگـر جدا نمود . در اینصورت یك 

 تـــرتیب و نظم ثابتی از حداکثر و حداقل پیچش از شروع تا انتهای قسمت معیوب کابل ظاهر می شود .

ــم است . عمق کابل گذاری بایستی کمتر از فاصله فاصله بین پیکها موید طرز قرار گرفتن هسته ها در روی ه

 بین مقادیر حداکثر باشد .

      

 Twist(: اصول اندازه گیری 1-5شکل)                                                          

 



عیین موفقیت آمیز تعیبهای مابین هسته و غالف کابل را همیشه نمی توان با استفاده از فــرکانس صوتی بطـور 

استفاده نمود . در ایــن روش نیاز داریم که یك تغییر  "حداقل اغتشاش"نمود ، در این صورت بایستی از روش 

جریان افقی یا قائم در محل عیب، باعث ایجاد یك حوزه مغناطیسـی بیشتری شود. حداقـل برآیند این دو حوزه 

مــی توان بوسیله کویل یابنده اندازه گیری نمود. کویل  "را کامال مغناطیسی یا حداقل حوزه مغناطیسی قائم کابل

یابنـده باید در روی زمیـن مــوازی با کـابل باشد. وضعیت کویل یابنده در سراسر مسیر همچنان موازی کــابل 

ه د کمی باشد تا به وضعیتــی برخورد کنیم کــه صــدای اندازه گیری شده مقدار حداقل خود را داشتـه باش

مربوط به نقطـه محل عیب است. اگر عقربه دستگاه را در روی صفر قرار دهیــم در اینصورت وضعیت کویل یابنده 

در محل و یا باالی عیبهـای کوچك تغییر می نماید . حتی ممکن است که کویل یابنده مسیر کــابل را نیز قطع 

به حالــت عادی و مــوازی کابل بر می  "بل مجدداکنــد . بعد از محـل عیب وضعیت موازی کویل با مسیر کـا

 گردد بدون اینکــه تغییری در شدت میدان مغناطیسی حاصل شود .

در کابلهــای مخابراتــی یا کــابلهای با مقاومت زیاد ، اغلب عیبهــا را بعلت فقدان یا کمبـود مواد عایق مــورد 

کابل سوزی نمود، در این حالت برای عیب یابـی مقدماتی کابل  نیاز برای ایجــاد عملیات کربونیزه ، نمی توان

 بایستی از روش نوسان استفاده نمود .

در این روش آزمـایش ، هستــه معیوب را از طریق یك مقــاومت خیلی زیاد ، زیر پتانسیل زیاد قــــرار داده تـا 

شده باعث ارسال امواج مـی گردد ، سپس ایــن یك تخلیه الکتریك در آن ایجاد گــردد . تخلیه الکتریکـی انجام 

امواج برگشت کــرده و به اول کــابل و بطرف قسمت هماهنگ کــردن دستگـــاه انعکاس پالس حرکت مـی 

کند . سپس پالس از سر کابل منعکس شده و به نقطــه شروع قوسی بر مــی گردد و با انعکاس خود در این نقطه 

ی را بطرف ابتدای کابل مـی رود ، ایجاد می کند . این عمل آنقدر ادامه می یابد تا ، یك موج منعکس شده جدید

انرژی موج در طـول کـابل مستهلـك شده و موج میـرا گردد . از بررسی منحنی های نشان داده شده در صفحــه 

 اسیلوگراف می توان یك عیب یابی دقیقی را نتیجه گرفت .

 



 ل و عیب یابــی آنها در کــابلهای ولتاژ متوسطتشخیص عیب های غالف کاب -5-6

نظر به اینکه کـابلهای با غالف پالستیکی امروزه هم در ولتــاژ کـم و هم در ولتــاژ زیاد کاربرد وسیعی پیدا نموده 

و از طرفـی در سالهـای اخیر نیز به تجربیات زیادی دسترسی پیدا شده ، لذا در اینجا کوشش شده است تا روشهای 

آزمایش مورد استفاده و همچنین راجع به ولتـاژهـای مورد نیاز آزمـایش غالف ، مــروری داشته باشیـم .عالوه 

بر آن ضـرورت آزمـایشهای غالف کابل را جهت پیدا کردن عیب ها در مراحل اولیه متذکر میگردد، زیرا عدم توجه 

 نسبت به این امر مهم باعث خرابی غالف کابل می گردد .

 مزایای اجرای عملیات آزمایش غالف کابل -5-7

برای بهره برداری کامل از یك تاسیسات کـابل داشتن مشخصات آنها ضروری می باشد و برای اجرای عملیات 

مختلف الزم است که عایق بین هسته و سطح خارجی کــابل از نــوع خوب و منـاسب انتخاب شده باشد و 

 قص را ارائه نماید. سیستم بتواند سرویس بی عیب و ن

کابلهای با غالف پالستیکــی ، شرایط ایده آل و مطلـوبــی را برای تشخیص آسیبهای سطوح خارجــی کابل 

دارند و مرمت عیبهای کابل را در مراحل اولیه و شروع خرابی کابل امکان پذیر می سازند . بوسیلـه انجام آزمایش 

عد از عملیات کابل گذاری مــی توان بی عیب بودن غالف کابل را عایــق بین زمین و سطــح خارجی کـابل ب

مورد بررسی قرار داد . برای جلو گیری از عوامــل خوردگی در کابلهای آلومینیو می الزم است کــه عایق غالف 

سالم و بــی عیب باشد . از نقطه نظر دیگر می توان گفت که چنانچه در سطح خارجی  "این کـــابلها کامال

آسیبهـایی ایجاد شده باشد از آن نقاط تخلیه الکتریکی اتفاق می افتد و  VPE) پلی اتیلن ( و  PEکــابلهای 

منجر به خـراب کردن و آسیب رساندن به عایق کابل می شود . در این مــورد همچنیــن یك آزمایش غـــالف 

ع مدار و توقف های ناگهانی مدار کمك و سپس محل یابــی عیب غالف می تواند به کاهش تعداد زیادی از قط

نماید . عیبهای غالف بندرت باعث خرابی و قطع ناگهانی عایق کابل می شوند.  از موقع شــروع عیب تا ظاهــر 

شدن عیب در کـابل ممکن است چندین ماه و یا سالــها طــول بکشــد . بعنــوان مثال ، اگــــر غالف پالستیکی 

ر تا عمق عــایق کابل اث "کثر آسیب دیده باشد در اینصورت ممکن اسـت این آسیب ، کامالدر اثر یك جریان حدا

نماید و باعث خرابــی آن شود . در ایــن نقطه تجانس و همگـن حوزه مغناطیسی بــه هم خورده و لـذا تخلیه 



ـدت مدار بستگی به شالکتریکی ایجاد می گردد . سرعت آسیب دیدگی عایق و در نتیجه ایجاد عیب کلی وقطع 

 و غلظت این تخلیه های الکتریکی دارد .      

    

 

                                              

 (: تخلیه های الکتریکی و آسیب دیدن کابل2-5شکل)                                         

ومینیومی ، اغلب محل مناسبی برای نفوظ و به هر حال وجود یك عیب کوچك در عــایق کابلهای با غالف آل

انتشار آن می گردد . در اثــر تماس ایــن نقاط با زمین کم و بیش خورنده ، باعث خرابی بیشتر غالف آلومینیومی 

 شده و بنابراین باعث می شود که رطوبت و نم به عایق هسته نفوذ نماید .

 عیب یابی مقدماتی غالف کابل -5-8

دقیق عیبهــای غالف الزم است کــه ابتدا یك عیب یابـی مقدماتی انجام شود تا بدین وسیله  برای تعیین محل

 زمان مورد نیاز برای تعیین محل دقیق عیب ، بمقدار قابـل مالحظه ای تغییر یابد .

مورد  پل های آزمایش ولتاژ زیاد با انواع مختلف مدار اتصال را مــی توان بــرای عیب یابی مقدماتــی غالف

کیلوولت  2استفاده قــرار داد . به هر حــال برای انجام آزمــایش با این روشها الزم است از پلها و ولتــاژ تا 

 استفاده شود .

روش افت ولتاژ مشروح ذیل کارایی خود را در این مورد بخصوص در سالهای اخیر ثابت نموده است . در این روش 

 ریم و محاسبات مربوطـه آن فوق العاده ساده می باشد. )شکل زیر (به هیچ وجه دستگاه خاصی نیاز ندا



 

 

 (: عیب یابی غالف کابل3-5شکل)                                              

استفاده مــی شود که آن را بین شبکــه و زمین وصل می  Gبرای این منظور از یك منبع تامین جریان ثابت 

و از راه زمین  Rکنیم. بنابراین باعث مــی شود تا در این مدار بسته یك جریان برگشتـی از طریق مقاومت عیب 

 ، از گالوانمتر عبور نماید.

حدود  1U  شبکه ولتاژ )از شروع کابل تا نقطه عیب( باعث می شود تا در روی  1Lجــریان عبوری از مسیــر 

)از محل عیب تا انتهـای کابل( و  2Lچند میلی ولتی ایجــــاد نمــاید. در روی شبکــه و در قسمت مسیـر 

سیمهای "ایجاد مــی شود و در این مـــدار از  2Uشکـل یك کـــابل متعلــق به سیستم ولتاژ  Tهستـــه  

ــت ولتاژهای ایجـاد شـــده در سیمهای اتصال آزمایش می توان استفــاده شـده است. از افـ "اتصال آزمــایش

صرفنظر نمود ، زیــرا جریانهای آزمـایش بسیـار کوچك بوده و در محاسبات مربوط به فاصله عیب ، نیازی به 

 محاسبـه آنها نمی باشد. در دومیــن آزمایش بایستــی جریان ثابت منبع تامیــن جریـان را از طریق یکی دیگر

کـــه برقـراری یك جریان به انتهای کابل امکان پذیـر می باشد، را به شبکه  Sاز هسته های کابل سیستــم 

را همچنین اندازه گیری مـی نماییم. نسبت  2Lظاهر شده در مسیر  2Uانتهای کابل و زمین وصــل کنیم. ولتاژ 

1U   2بهU   1مســاوی نسبت طــول مسیرL    2بهL  : است. لــذا خواهیم داشت 



)                                                                                      2+U1/(U1= L* U xL 

 

با توجه به مقاومت بسیار کم اتصاالت در انتهای کابل و جریانهـای آزمایش بسیار کم گذرنده از مدار می توان  

 درصد طول کلی کابل است. 2این روش حدود گفت که خطای محاسبه در 

 تعیین محل دقیق عیب های غالف -5-9

برای تعیین محل دقیق عیبهای غالف از ســـه روش مختلف مـــی توان استفاده نمود کـــه عبــارتند از: روش 

 ، روش تخلیه شوك الکتریکی، روش فرکانس صوتی. DCجریان 

آن عبـارت است از پیدا کـــردن نقطه ائیکــه در موقــع استفاده  یك موضوع در این سه روش مشترك است و

از میله های مختلف، دارای ولتاژ صفر باشد. طبیعـی است کــه هر یك از ایــن سه روش دارای مزایا و معایب 

های خاص خود می باشند و اگــرچه دقت آنها با هم متفاوت است امــا اختالف زیادی با هم ندارند ولی کاربرد

 عملی آنها بیشتر با یکدیگـر متفاوت است.

  DCروش جریان  -5-9-1

استفاده  DCدر این روش مانند تعیین محل عیب مقدماتـــی غالف از یك دستگاه کابل سوز کوچـك با ولتاژ 

کیلو ولت است که از یك  2می شود که جریان گذرنده از آن محدود بوده و حداکثر ولتاژ خروجی آن حدود 

 تامین می شود. مراحــل آزمایش بقرار زیر است : DCدستگــاه تامین ولتاژ 

کابل به  انتهای ابتدا دستگاه را به شبکه کابل معیوب و زمین محل آزمایش وصـل می کنیم. بایستی از اتصال دو

 زمین اطمینان حاصل نمود زیرا این موضوع جهت برقراری شرایط ایمنی ضرورت دارد.

ولتاژ انتهای کابل باعث می شود که از مسیر زمین و برگشت به انتهای خروجی ، یك جریان الکتریکی در سرتاسر 

بوسیله دو عدد میخ زمین  Rعیب شبکــه عبور نمــاید. ولتـاژ صفر ایجاد شده در نقطه تماس روی مقاومت 

در مراحل آزمایش مشخص می گردد. برای پیدا کردن  "تشخیص داده مــی شود، مقــدار و پالریته ولتاژ توامـا

محـل اتصال به زمین کابل بایستی دو میله )میخ( اتصال به زمین را در روی مسیر کابل )که قبال مشخص گردیده( 



پایه دار )دوپایه( مــورد آزمایش قـرار گیرد. در شـروع آزمایش می توان فاصله حرکت داده و بوسیله دستگــاه 

متر انتخاب نمود. در موقع نصب میخ های اتصال به زمین یك ولتــاژ قوی با  11دو میخ اتصال به زمین را حدود 

به زمین طـوری  پالریته مشخـص در روی آمپرمتر دستگـاه نشان داده می شود. به هر حال اگر میخهای اتصال

باشد کــه نقطه اتصال به زمین کابل در فاصلــه میخها قرار گرفته باشد باعث مـی گردد که پالریته ولتاژهای 

ناشی از القـاء حوزه مغناطیسی همدیگر را خنثی کرده و جریان القـــا شده مسـاوی صفــر را در روی آمپرمتــر 

 نشان دهد. جهت دقت آزمـــایش

 یك گالوانمتر بسیار حساس بعنوان نشان دهنده استفاده نمود. بایستی از 

 3( آزمایش مجهــز به یك قطع کننده جریــان باشد که جریان گذرنده را در حدود DCبهتر است که دستگاه )

ثانیه قطع نماید و همچنیــن یك وصل کننده جریان باشد تا اجازه دهد حدود یك ثانیه جریان از دستگاه عبور 

د ، زیـرا در موقـع تداخل ولتاژها فقط حرکت نوسانی شاخص اندازه گیر تشخیص داده می شود. در صورتی نمای

که هیچگونه امکان نصب میخهای زمین )در روی زمین باالی کابل( موجـود نباشد مـی توان بررسی در مــورد 

 وکول نمود.حداکثر )پیك( انحراف عقربه اندازه گیر را به بعد از تغییر مسیر کابل م

                        

 

 برای تعیین محل دقیق عیب غالف کابل  DC(: نمودار اصول روش جریان 4-5شکل)                         

  



 روش تخلیه شوك الکتریك -5-9-2

فوق الذکر استفاده مـی شود که در آن خازن   DCدر این روش از یك مولد تخلیه شوك الکتریك و یك دستگاه 

کیلــــو ولت پــر شده و سپس انـرژی آن در فاصلــه موجود در محل عیب یا از  3تا  2مربوطه با ولتاژ بین 

طریق یك تریستور در حد فاصــل شبکه و زمین تخلیه می گردد. برقراری قوسی جرقه باعث می شود که در 

استفاده شود  DCیبـی وارد شود و در صورتی کـــه در این حال از روش ولتاژ غالف کابل محل عیب یك آس

باعث می شود که در این نقطه یك ولتاژ صفر ایجاد گردد . برای بدست آوردن ولتاژ القا شده بایستـی از دو میخ 

زه ز یك دستگاه انداا "زمین در روی مسیر کابل و یك دستگاه اندازه گیــر ولتاژ القاء شده استفاده نمود. ضمنا

گیر مقدار پیك جهت نمایش ایـــن مقدار نیز بایستــی استفاده کرد تا مقادیر حداکثر ولتاژهای بی اندازه کوچك، 

انــدازه گرفتــه شود و مقدار آن را از روی دستگاه اندازه گیر قرائت نمـــود. در بسیــاری از مــوارد ورودی به 

اکثــر )پیك( را با یك مقاومت زیاد مجهز مـی کنیم تا از ورود پتانسیــل پالریزه دستگاه اندازه گیر مقدار حد

مزاحم به دستگاه اندازه گیر جلوگیری نماید.امکان برقراری اتصال اندوکتیو و کاپاسیتیو با کــابلها و لولــــه های 

ود که در موقع قطع کــردن مسیر اطراف کــابل، از معایب استفاده از ایــن روش است. این موضــوع باعث می ش

خطوط )کابل ـ لــوله( در اندازه گیریهای انجام شده اشتباهاتی رخ دهد. البتــه می توان با کنترل دقیق در حوزه 

عملیاتــی ، مسیر عبور لولــه های نصب شده در زیر زمین را مشخص و با قطع نکــردن مسیر لولـه ها از امکان 

 هات جلوگیری نمود.پدید آمـدن این اشتبا

 روش فرکانس صوتی -5-9-3

و یا خازن تخلیــه شوك الکتریك مـــی توان یك مــولد فرکانس صوتی  DCبه جای استفاده از یك جریان 

برای عیب یابی  "مناسب را به شبکه کابل و زمین محـــل مــورد آزمایش وصل نمود. از ایــن دستگاهها معموال

این دستگاههــا همیشه در دسترس می باشند. گرچه در  "ت استفاده مــی کنند. تقریباکـابلهای کـــم مقاومــ

اغلب از مزیت انتخــاب  DCیاربرد دستگاه فرکانس صوتـی محدودیتی وجود دارد و در مقایسه با روش جریان 

جریانهای فوکو یا  مقـدار تقویت کنندگــی بــرخوردار است. ایــن موضوع باعث مـی شود که از ورود کامل تمام



ولتاژهای پالریزه به دستگاه جلوگیری نماید. عالوه بر این در روش فرکانس صوتی می توانیم از امکان اندازه گیـری 

ولتاژ مرحله ای برخوردار شویم. لـــذا به ما این امکان را مــی دهد که در سطوح سخت و محکــم جــاده ها یا 

 نصبسطـــوح عایــق شده که امکــان 

 میخهای زمین وجود ندارد ، اندازه گیریهای مورد نیاز را انجام دهیم.  

نظر به اینکـه ظرفیت خازنـی شبکه کــابل نسبت به زمین بسیار زیاد است، لذا دستگــاه فرکانس صوتی که در 

ن جریان جـریان مدار قرار مــی گیرد مانند یك با بسیار بزرگ خازنــی عمل مــی کند. برای به حداقــل رساند

کاپاسیتیو و به حداکثر رساندن ولتاژ در نقطه محل عیب پیشنهاد می گردد که آزمایشات با فرکانس کم انجام 

 شود.

در روش استفاده از فرکانس صوتی بایستی از یك گیرنده فرکانس صوتی که به آن میله برداشت ولتاژ وصل شده 

است نیز استفاده نمود. بدلیل استفاده از امکانات تقویت کنندگی می توان فاصله بین دو میله برداشت ولتـاژ را 

را به راحتی حمل نمـود و آزمایش را بوسیله یك  کم انتخاب نمود و به ایــن طریق است که می توان میله ولتاژ

نفر انجام داد. و آنرا مــی توان هم بــرای برداشت های کاپاسیتیو و هم بــرای اثرهای شیمیایی مـورد استفاده 

قرار داد. همچنین با این روش می توان اندازه گیریها را در سرتاسر مسیر کابل در روی زمین انجام داد و حداقـل 

ئم دریافتـــی در نقطه عیب را برای محل یابــی دقیق عیـب مورد استفاده قرار داد. بر خالف روش جریان عال

DC  در این روش هیچگونه تغییر پالریتــه ای در محل عیب نداریم زیرا با فرکانس صوتی نمی توانیم جهت ،

 عبور جریان را اندازه گیری و یا مشخــص نماییم.        

 

 

 

 



 های رایجنواع خطاا 5-11

 

 ها عبارتند از:های کابلخطا

 

 های الکتریکیخطا

 های مکانیکیخطا

 های گرماییخطا

 آسیب پوشش فلزی )نیمه رسانا(

 اتصال ضعیف پوشش فلزی

 

 شوند.ها در ادامه به ترتیب توضیح داده میهر کدام از خطا

 

 های الکتریکیخطا5-11-1

 

 .باشندهای جزئی میکردن و تخلیههای الکتریکی شامل صاعقه، نوسانات شدید ولتاژ به خاطر سوئیچ خطا

های جزئی ممکن است به سبب طراحی ضعیف عایق بندی سیستم یا ایرادات در زمان ساخت و یا نصب تخلیه

 کابل به وجود آیند.

 

 های مکانیکیخطا5-11-2

 

جاوز از حداقل شعاع خمش ام نصب به سبب استفاده از فشار بیش از حد و یا تتواند در هنگخطای مکانیکی می

 روی دهد.

تواند در هنگام ساخت و ساز آسیب ببینند یا این که تجهیزات حمل و نقل زمینی به کابل یا به ها هم میکابل

 های کابل آسیب برسانند.داکت

 

 خمیدگی و پیچش5-11-3

 

های های کششی غیر قابل جبران ناپذیری به رسانادهی ممکن است فشاردر حین نصب یا در زمان سرویس 

 کابل وارد شود.

 



 های گرماییخطا5-11-4
 

های گرمایی منجر به خرابی عایق بندی کابل و خصوصیات فیزیکی آن شده و دلیل آن بارگذاری بیش از خطا

باشد که اگر ضرایب بیش از حد محیط میهای طوالنی و / یا شرایط دمایی ظرفیت طراحی شده کابل برای دوره

دی ریتینگ دمایی لحاظ نشده باشد و از کابل بیش از حد جریان کشیده شود باعث گرم شدن و آسیب به آن 

 .شودمی

 

 نا(آسیب پوشش فلزی )نیمه رسا5-11-5

شش ی آن که پوهای کابل کارایی مناسب را نداشته باشند. براشود که شیلد و پوششاین حالت خرابی باعث می

کار خود را به درستی انجام دهد، مقاومت حجمی آن باید همواره تا حد مناسبی پایین باشد. با این حال، وقتی 

 گیرد.آن تحت تأثیر دما قرار می پوشش فلزی آسیب دید، مقاومت حجمی

پیك بار،  یابد )به سببهای باالتر، مقاومت حجمی پوشش فلزی تا حد قابل توجهی افزایش میدر دما

شود و های تیز فلزی میهای ولتاژ در گوشههای چرخان( و سبب افزایش گرادیانهای نامتعادل، یا جریانجریان

 گردد.ا/تخلیه و جرقه در کابل میاین امر منجر به بروز اثر کرون

 

 شوند.ها میها منجر به خطا احتمالی در عایق کابلکرونا و جرقه

 

 ش فلزیاتصال ضعیف پوش 5-11-6

 

لیل آن کند و ددر این حالت به دلیل مقاومت باال پوشش فلزی با پوشش نواری نیمه رسانا اتصال ضعیف پیدا می

 پوسته عایق روی پوشش فلزی باشد. ها و یا ایجاد یكتواند خوردگی بین الیهمی

رقه زنی شود و سبب جیاین گونه شرایط باعث افزایش اختالف پتانسیل بین پوشش نیمه رسانا و پوشش فلزی م

گردد. جرقه زنی منجر به آسیب از بیرون به سمت داخل پوشش نیمه رسانا و عایق کاری بین این دو پوشش می

اشد، بی اتصال ضعیف یا خرابی بین این دو پوشش وجود داشته و خطای احتمالی کابل شده و اگر چندین ناحیه

 گردد.تر هم میشرایط وخیم

ها یا در اتصاالت )جایی که عایق کارخانه در زمان نصب ممکن است ر موارد در انتهای ترمینالها در بیشتخرابی

 شودآسیب ببیند( ایجاد می

 

 دالیل خرابی کابل قدرت 5-11

 

 باشد:های کابل قدرت به این صورت میترین دالیل خرابیمشخص



 

 اتصال کوتاه فاز به زمین

 اتصال کوتاه فاز به فاز

 ی عایقیافته مقاومت کاهش

 کاهش قدرت دی الکتریکی

 ی جزئی بیش از حدتخلیه

 

 ی خرابی کابل عبارتند از:برخی از دالیل عمده

 

 افزایش عمر

 خوردگی پوشش

 شکستگی الکتریکی

 آتش سوزی و نوسانات صاعقه

 هاگرم شدن کابل

 های مکانیکیخطا

 رطوبت در محل عایق کاری

 هاانتخاب یا کاربرد نامناسب کابل

 

 هاحفاظت تفاضلی )دیفرانسیلی( برای حفاظت فیدر کابل 5-12
 

تجهیزات با  ی جریان ورودی به آن قطعهروش مطلوب حفاظت هر قطعه از تجهیزات سیستم قدرت، مقایسه

 جریان خروجی آن است.

 ابی وجود داشتهدر شرایط عادی، این دو مقدار با هم برابر هستند. اگر این دو جریان برابر نبودند، پس باید خر

 باشد.

  .شوداین کار از طریق حفاظت تفاضلی انجام می

 و اقتصادی خروجی، و ورودی هایجریان یمقایسه برای فیدر یك هایانتها بین ارتباطی کانال یك آوردن فراهم

استفاده  MVو  LV کابل فیدر یا کابلی خطوط در معموالً حفاظت نوع این دلیل این به. نیست عملیاتی

 kV123های باالتر از و بیشتر برای ولتاژ HVهای های انتقال برق در کابلگردد و توسط برخی شرکتنمی

 گیرد.مورد استفاده قرار می

در این شرایط، از حفاظت تفاضلی به عنوان حفاظت اصلی و از حفاظت جریان بیش از حد به عنوان حفاظت 

 گردد.پشتیبان استفاده می



 

 هااظت اضافه جریان برای کابلحف 5-13

های کابلی، الزم است تا در ابتدا به پیکربندی شبکه نگاهی های اضافه جریان برای فیدربرای تعریف نوع حفاظت

 داشته باشیم.

 

ه این موضوع انتشار شامل چندین نوع پیکربندی هستند: )به زودی یك مقاله راجع ب MVهای توزیع شبکه

 شود(داده می

 

 (Radial) شعاعی

 (Ringed typeحلقوی )

 NO (Double-end feed with NO point)ی ای با نقطهی دو طرفهتغذیه

های ترین پیکربندی ها، پیکربندیشود و متداولهای باال هم برای استفاده پیشنهاد میترکیبی از انواع شبکه

 باشد.می NOی ی دو طرفه با نقطهشعاعی و تغذیه

 معموالً به صورت شعاعی هستند. LVهای توزیع شبکه

های باشند، اما در کارگاهها معموالً شعاعی میها و ساختمانکارگاه LVو  MVهای داخلی و خصوصی شبکه

 استفاده گردد. MVهای ممکن است در شبکه NOی ی دو انتهایی با نقطهبزرگ از تغذیه

های بیش از حد حفاظت کرد )یك راه حل متداول یانتوان توسط فیوز در مقابل جررا می LVهای کابلی فیدر

 thermal magneticهای مغناطیس گرمایی )های توزیع در اروپا و آمریکای شمالی( یا با رلهبرای شبکه

devicesدر مدارشکن )( هاCircuit Breakers.این کار را انجام داد ) 

های توزیع اروپا و آمریکای شمالی ممکن است توسط فیوز در مقابل مثالً در شبکه MVهای کابلی فیدر

 یش از حد مورد حفاظت قرار گیرند.های بجریان

ی ممکن برای تغذیه وجود دارد و جریان ، تنها یك نقطهNOی های شعاعی و فیدر دو انتهایی با نقطهبرای فیدر

توان برای فراهم آوردن حفاظت س حفاظت اضافه جریان را میخطا تنها به صورت یك طرفه خواهد بود. پ

 مناسب، بکار برد.

 

، حفاظت اضافه (51ای )های متداول استفاده شده برای این حفاظت عبارتند از حفاظت اضافه جریان لحظهرله

تأخیر  ، و حفاظت اضافه جریان با(51، حفاظت اضافه جریان با تأخیر زمانی )(51Nای زمین )جریان لحظه

 باشد.می( 51Nزمانی زمین )

اندازه (5-5)و مطابق با شکل  CTی ( به وسیلهCircuit Breakerجریان وارد شده به فیدر در مدارشکن )

 .شودگیری می



 
  

 طرح حفاظت اضافه جریان (5-5)شکل                                                       

 

 هایاجازه دهید به شرایط فیدر کابلی بین ایستگاه نمودار سیم کشی حفاظت جریان بیش از حد (5-5)شکل 

A و B نگاهی بیاندازیم. ایستگاه B در پایین دست ایستگاه A قرار دارد. 

های های فیدر عمل کند، اما برای خطاباید برای تمام خطا A حفاظت اضافه جریان در انتهای فیدر در ایستگاه

 (خطا از بخش پایین دست نباید به بخش باال دست نفوذ کند)نباید عمل کند  B از فیدربعد 

ی جریان خطای ( در نظر بگیریم، آن گاه تنظیمات آن با اندازه51ای )ی اضافه جریان لحظهاگر در ابتدا یك رله

 .گرددمی)شبکه پایین دست( که جریان خطای کمتری روی کابل است، تعیین  B انتهای فیدر

 .، عمل کندB به شکل مطلوب، رله برای آن جریان خطا تنظیم شده و نباید برای هر گونه خطای روی فیدر

 :با این حال، در عمل به دالیل زیر امکان انجام دقیق این فرایند وجود ندارد

مایز قائل شود چرا است ت B های بسیار نزدیك به هم، اما هر کدام در یك سمت از فیدرتواند بین خطارله نمی

 .ها بسیار اندك استکه اختالف جریان

هایی در پاسخ صحیح طرح ها و انحراف شکل موج جریان در شرایط گذرا سبب بروز خطاو رله CT عدم دقت در

 .شودحفاظتی می

و توان شناسایی کرد ها را نمیتوان به دقت مشخص کرد چار که تمام پارامتری جریان خطا را نمیدامنه

 .کندامپدانس سیستم هم با وارد شدن یا خارج شدن ژنراتور از آن، تغییر می

ای که یك یك تأخیر زمانی ( به گونه51ای )ی اضافه جریان لحظهیك راه حل برای حل این مسئله، تنظیم رله



 .در تریب کردن مدارشکن ایجاد کند

 B های ایستگاهدهد تا نسبت به رفع خرابیر امکان میی اضافه جریان در ایستگاه راه دواین تأخیر زمانی به رله

 .اقدام نماید A قبل از بروز تریپ تأخیر زمانی در ایستگاه

هایی که شوند، حتی خطاها به کندی پاك میاین نوع تأخیر زمانی یك ایراد عمده دارد و آن این است که خطا

 .باشندرا دارا میی جریان خطا بسیار به هم نزدیك هستند و بیشترین دامنه

ترین طرح حفاظتی فیدر که بر های پرخطا معموالً قابل قبول نیست و متداولاین پاك سازی تأخیر زمانی جریان

ای ی اضافه جریان لحظههمراه با رله  ی زمان اضافه جریان معکوسکند، استفاده از یك رلهاین مشکل غلبه می

 .باشدمی

های ایستگاه راه دور به صورت غیر ضروری تریپ ای برای خطاه جریان لحظهی اضافبرای تضمین این که رله

ای ی اضافه جریان لحظههای آن ایستگاه پاك شوند(، رلههای جریانی یا فیوزکند، )خطا باید توسط حفاظتنمی

درصد  81له ها، ای تنظیم شود که فقط از فیدر را محافظت کند، حداکثر امنیت بیشتر انواع ر( باید به گونه51)

 .طول فیدر است است

شود. اگر فیدر طوالنی باشد، درصد ی استفاده شده و طول فیدر، تعیین شده میمحدوده توسط مشخصات رله

شود؛ و با خطوط بسیار کوتاه توان حفاظت کرد؛ اما با خطوط کوتاه این میزان کمتر میزیادی از خط را می

 .( وجود ندارد51ای )انی لحظهامکان استفاده از حفاظت اضافه جری

 High-Set Instantaneous (HS))نامند می (HS) ای با تنظیم باالاین نوع حفاظت را حفاظت اضافه جریان لحضه

overcurrent protection )درصد فیدر، تنظیم شده اند،  81ها در هایی که برای تشخیص خطابا این چنین رله

برای آن که  .گردد؛ که البته این قابل قبول نیستحفاظت شده رها میدرصد باقیمانده به صورت غیر 21

 ی حداقل زمان معین معکوسیا رله time-graded یدرصد باقیمانده هم تأمین گردد، یك رله 21حفاظت 

(inverse definite minimum time) توان مورد استفاده قرار دادرا می. 

زمان »ی منحنی دارای مشخصه (inverse definite minimum time)ی حداقل زمانی معین معکوس رله

 .نشان داده شده است زیر که در شکل است «جریان –



 

 معکوس معین حداقل زمانی یرله «جریان –زمان »مشخصات منحنی ( 6-5) شکل

 

و پایین دست را فراهم آورد  باالدست هایحفاظت هماهنگی باید «زمانی –منحنی »ی با استفاده از این مشخصه

 .است 3-3مورد بحث در بخش  و این موضوع

ها را که در نقاط مختلف فیدر تامین های مشتریاکنون اجازه دهید به یك فیدر معمول که برق ترانسفورماتور

 .داشته باشیم کند، نگاهیمی

و اضافه جریان زمان دار معکوس  (High-Set) ای با تنظیم باالی حفاظت اضافه جریان لحضههمزمان از رله

های بعد از اولین خروجی فیدرعمل ای تنظیم شود که برای خطاباید به گونه HS یاستفاده شده است و رله

 .نکند

 شودی اولین خروجی فیدر تنظمی میدرصد 81ی برای عمل کردن تا فاصله HS یرله

 :ن معکوس به صورت زیر استی اضافه جریان زمامعیار استفاده شده برای تنظیم رله

 .شود، عمل کنداین رله نباید برای حداکثر جریان بار که توسط فیدر حمل می

ها در انتهای تغذیه کننده، حساسیت ی کافی برای عمل کردن رله و پاکسازی خطاتنظیمات رله باید به اندازه

 .داشته باشد

 .ها تنظیم و هماهنگ گردندهای حفاظتی مثل فیوزاههای عملیاتی رله باید با هماهنگی با دیگر دستگمشخصه

 .سازدها را فراهم میاین نوع طرح حفاظتی، حفاظت مناسب فیدر

 



 اصلی آن است های هوایی طوالنی. ایرادبا این حال برخی ایرادات هم به این طرح وارد است، مخصوصاً در فیدر

 شوند. این پاکسازی کنددی پاك میمعکوس، به کنی اضافه جریان زمان دلیل تریپ رله هاکه بیشتر خطا

 .شودها معموالً باعث مزاحمت مشتریان فیدر خطا دار میخطا

 :عبارتند از HS ایی اضافه جریان لحظههای استفاده شده برای تنظیم رلهمعیار

 .فیدر، تنظیم گردد تر از اولین اتصال یا خروجیهای باالتر و نه پاییناین رله باید برای تریپ بر روی خطا

 .شوددرصد فاصله از اولین خروجی، تنظیم می 81های بعد از در عمل، این رله برای تریپ خطا

 .کندهای جریان زیاد نزدیك به منبع تغذیه را فراهم میاین رله، پاکسازی پرسرعت را برای خطا

تی حرکت کند و حفاظت اضافه جریان تواند به هر سمهای با نوع پیکربندی حلقه ای، جریان خطا میدر شبکه

هایی باشد که در شرایط عادی تنها فقط ی جهت دار برای فیدرفیدر در ایستگاه تأمین ممکن است نیازمند رله

 و رله اضافه جریان جهت دار زمین دار جهت جریان اضافه وی جهتی یك رله .جریان یك طرفه دارند

(directional earth overcurrent)  کمتر   استفاده شود که جریان اتصال کوتاه فاز به زمین در زمانیباید

 باشد.  از حداکثر جریان خازنی باقیمانده

گردد که در محاسبه می  IC =3 XcU یتوسط معادله (IC) جریان خازنی باقیمانده در حالت خطای فاز به زمین

 .، ولتاژ فاز به فاز شبکه استU آن راکتانس خازنی کابل و

 .اتصال کوتاه فاز به زمین، به سیستم به زمین کردن نول شبکه بستگی دارد جریان

 .شودی جهت دار توان ایجاد میی اضافه جریان و رلهحفاظت اضافه جریان جهت دار از از رله

شود بلکه برای نشان دادن عکس العمل نسبت به ی جهت دار توانی، برای اندازه گیری توان استفاده نمیرله

 .شوداری شدن توان استفاده میجهت ج

 .هم نشان داده شده است زیر متصل شده که در شکل VT و CT ی حفاظتی بهرله

 

 (7-5شکل )



 نتیجه گیری

در ایـن پروژه ابتدا درباره معیارهــای انتخاب کــابل بحث شد و بیان شد که برای انتخاب صحیح کابل بگونه ای 

شبکـــه باشد و هم از لحاظ اقتصــادی به صرفــه باشد، بایــد معیارهایی را در که کابل هم جوابگوی نیازهای 

 نظر گرفت و با سنجیدن آنها مبادرت به انتخاب کــابل مناسب از لحاظ سطح مقطــع و نوع هادی کابل و ... نمود.

حبت شــد و انواع در فصل های دوم و سوم درباره استاندارد کابلهای فشار ضعیف و فشار متوسط توزیــع ص

آزمونهای مورد نیاز برای این کابلها برای تایید صحت کابل توضیح داده شدند و جداول مربوطــه در هر فصل ارائه 

گردیدند. برای اینکه کابل بتواند بدون مشکل در شبکه استفاده شود، باید این آزمونها را با موفقیت پشت سر 

 بگذارد.

صب کابل و کابل کشی صحبت شد و شرایط الزم برای نصب صحیــح کابل در در فصل چهارم درباره شرایط ن

مناطق آب و هوایی مختلف برای جلوگیـری از آسیب دیدن کابل و نیز شرایط و انواع کـــابل کشی توضیح داده 

 شدند.

د و بی ارائه شهادی و نیز غالف کابل مطال اعم از خطا یکابل  و خطا یابی  در فصل پنجم درباره نحوه عیب یابی

 برای هر کدام ارائه گردید. چندین روش خطا یابی 
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