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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  

  دیباچه
بر اساس پیشنهاد دفتر پشتیبانی فنی توزیع شـرکت تـوانیر، تهیـه مجموعـه سـیزده جلـدی اسـتانداردهای        

از طـرف مـدیر    1389در فروردین ماه سال , دار و عایق شده و حریم آنها ع برق روکشهای هوایی توزی شبکه
هـای   های توزیـع بـرق مـذکور شـامل؛ هـادی      شبکه. عامل محترم شرکت توانیر به دانشگاه تبریز ابالغ گردید

در . اشدب دار می های فاصله های خود نگهدار فشار ضعیف و فشار متوسط و کابل دار فشار متوسط، کابل روکش
های متعددی استفاده شـده   ها، از نظرات کارشناسان امر و شرکت نویس مراحل تدوین، بررسی و تصویب پیش

  . گردد است که بدین وسیله از تمامی آنها قدردانی می
کمیته تدوین استاندارد الزم می داند از حمایتهای بی دریغ معاونت محترم همـاهنگی توزیـع، جنـاب آقـای     

طلـب و   لق، مدیر کل محترم دفتر پشتیبانی فنی توزیع توانیر، جنـاب آقـای مهنـدس یـاور    مهندس خوش خ
زاده در به ثمر رسیدن ایـن مجموعـه    کارشناس ارشد دفتر پشتیبانی توزیع توانیر جناب آقای مهندس یوسف

هندس زیبا همچنین این کمیته از شرکت مشانیر به عنوان دستگاه نظارت به ویژه سرکار خانم م. تشکر نماید
هـا بـه    نـویس  های فنـی تـدوین پـیش    فاخری دریانی و آقای مهندس هدایت اله مختاری و اعضای کمیسیون

  .جهت زحمات و راهنمایی هایی که در طی انجام پروژه متحمل شدند تشکر می نماید
بدیهی است انعکاس نظرات اصالحی تمامی دست اندرکاران صـنعت بـرق کشـور در جهـت ارتقـاء مجموعـه       

  .استاندارد خواهد بود کنندگان حاضر موجب مزید امتنان تدوین
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  سمه تعالیاب

  و عایق شده دار روکش ی هوایی توزیع برقها شبکه  هایاستانداردمجموعه 

  متوسطفشار  کابل فاصله دار : 4- 1 قسمت
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  شرکت توانیر

  مدیر عامل
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  غالمرضا خوش خلق
  
  
  

 تدوین استاندارد ۀرئیس کمیت
  

  مهرداد طرفدارحق

 مدیر گروه خط
  

  زیبا فاخری دریانی

  ی توزیعدفتر پشتیبانی فنّ یر کلّمد
  

  اکبر یاورطلب
  
  
  

 تدوین استانداردۀ دبیر کمیت
  

  کریم روشن میالنی

 های توزیعمدیر پروژه
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  کمیسیون فنّی تدوین استاندارد
  دار و عایق شده ی توزیع برق روکشهای هوای مجموعه استانداردهای شبکه
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  گفتار پیش
فشار  دارِ کابل فاصله 4-1 قسمت شده دار و عایق های هوایی توزیع برق روکش ل استاندارد شبکهاوّ نویس پیش

به معاونت همـاهنگی   1389ه و در دی ماه سال قر در دانشگاه تبریز تهیّی مستتوسط کمیتۀ تخصصّ متوسط
 ۀشـمار  ۀنامـ (بـه دسـتگاه نظـارت شـرکت مشـانیر      آن ه گردیـد تـا ضـمن ارسـال     یـ توزیع شرکت توانیر ارا

م پیش نویس ویـرایش دوّ ، و اخذ نقطه نظرات اصالحی کارشناسان امر) 15/10/89 ۀخمورّ 6174/3132/89
 ۀخـ مورّ 6916/3132/89 ۀشـمار  ۀنامـ طـی  (های توزیع بـرق کشـور و دفـاتر معاونـت      شرکتۀ به کلیّآن را 

ـ ) مویرایش سوّ(نهایی  ۀنسخ شایان ذکر استد ندارارسال ) 18/11/89  دارِ عنـوان اسـتاندارد کابـل فاصـله    ه ب
بـه   ) 21/9/90 ۀخمورّ 5845/3132/90 ۀشمار ۀنام(مجدداً جهت بررسی نهایی ) 4-1 قسمت(فشار متوسط 

ـ  ارسـال  های توزیع، سازندگان، پژوهشـگاه نیـرو و مهندسـین مشـاور      شرکتۀ کلیّ عنـوان یکـی از   ه نهایتـاً ب
ایـران   صـنعت بـرق  به تصویب رسیده، اینک به عنوان اسـتاندارد  برق کشور االجرای صنعت  استاندارهای الزم

  .شود منتشر می
و جهـانی در زمینـه صـنایع، علـوم خـدمات،       های ملی برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شـد و هـر پیشـنهادی کـه بـرای اصـالح و        صنعت برقهای  استاندارد
. تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .استفاده کرد  تجدید نظر استانداردها از آخرین بنابراین، باید همواره
  :منبع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زیر است

دار فشار متوسـط   هوایی فاصله لین خطّاحی و اجرای اوّی طرّسازی دانش فنّ تدوین و بومیطرح پژوهشی  - 1
کامپیوتر، کارفرما شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی بـرق  مهندسی برق و  ۀدانشگاه تبریز، دانشکد ،ایران

  .1389آذربایجان شرقی، شهریور 
، لچـاپ اوّ  ،دار و عـایق شـده   های توزیـع بـرق هـوایی روکـش     شبکه، .روشن میالنی، ک ،.حق،م طرفدار - 2

  .دار های فاصله های توزیع برق با کابل رم؛ شبکه، فصل چها 1390، انتشارات دانشگاه تبریز
 

کیلوولـت   20دار  طراحی و نصب اولین خـط هـوایی کابـل فاصـله    ، . ک روشن میالنی، و م، حق دارطرف - 3
  .، تهران، ایران 1389های توزیع نیروی برق، اردیبهشت  پانزدهیمن کنفرانس شبکه ایران،

4- Ricardo C. C., et al., "New Technologies, Standards, and Maintenance Methods in 

Spacer Cable Systems," IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 17, No. 2, April 2002, pp. 

562-568. 

5- HENDRIX Overhead Products, Covered Conductors – Spacer Cable Systems,  
6- Western Power, 2009, "HENDRIX Covered Conductor Manual", Marcel Osthuizen, 

February 2009. 
7- M.tarafdar Hagh, K.Rochan Milani, MR.Osouli,"Design and Installation Of  

First 20kV Spacer Cable in IRAN,"CIRED-2011,21th Intr. Conf. Of  
Elect. Dist.,6-9 Jne 2011 , Frankfurt,Gernani.  
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  مهمقدّ
دار و عـایق شـده ایـران     های هوایی توزیـع بـرق روکـش    استانداردهای شبکهه استاندارد یکی از مجموعاین  

  :به شرح جدول زیر است مجموعه مذکور. می باشد 4-1قسمت 

ی الکترونیکی هر کدام از مجلّدهای مجموعه استاندارد فوق با اسامی مذکور در زیرنویس این صفحه قابل فایل
 :13اند در این نامگذاری، حروف اختصاری زیر استفاده شده.  است در سایت توانیر دسترسی

بل خود نگهدار فشار آالت کا این مجموعه که استاندارد تجهیزات و یراق 3- 2 قسمتبرای مثال فایل الکترونیکی 
تاریخ شمسی آخرین ویرایش استانداردها . نشان داده شده است STD-MV-ABC-Aمتوسّط است با نام 

  .بالفاصله بعد از نام فایل آمده است
  مربوط به  4- 3و  4- 2قسمت نیاز استخراج استانداردهای  مشخصات فنی این استاندارد مبنا و پیش

این استاندارد همچنین مبنای مواردی مانند سفارش خرید و محاسبات . ط استفشار متوسهای فاصله دار   کابل
آالت  استاندارد یرآق وها  برداری و تدوین حریم این گونه شبکه های نصب و بهره العمل مکانیکی مورد نیاز، دستور

خرید و تامین آنها زدایی مرجعی برای تولید، سفارش  این مشخصات استاندارد شده عالوه بر تنوع. باشد آنها می
  .بود های توزیع برق، مشاوران، پیمانکاران و مجریان خواهد برای تولید کنندگان، شرکت

                                                 
 .است (STD-CC)این مجموعه استاندارد  1-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -1
 .است (STD-LV-ABC)این مجموعه استاندارد  2-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -  2
 .است (STD-MV-ABC)مجموعه استاندارد این  3-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -  3
  .است (STD-ASC)این مجموعه استاندارد  4-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -  4
  .است (STD-CC-A)این مجموعه استاندارد  1-2 قسمتنام فایل الکترونیکی  -5
  .است (STD-LV-ABC-A)این مجموعه استاندارد  2-2 قسمتنام فایل الکترونیکی  -6
  .است (STD-MV-ABC-A)این مجموعه استاندارد  3-2 قسمتل الکترونیکی نام فای -7
  .است (STD-ASC-A)این مجموعه استاندارد  4-2 قسمتنام فایل الکترونیکی  -8
  .است (STD-CC-I&O)این مجموعه استاندارد  1-3 قسمتنام فایل الکترونیکی  -9

  .است (STD-LV-ABC-I&O)د این مجموعه استاندار 2-3 قسمتنام فایل الکترونیکی  -10
  .است (STD-MV-ABC-I&O)این مجموعه استاندارد  3-3 قسمتنام فایل الکترونیکی  -11
  .است (STD-ASC-I&O)این مجموعه استاندارد  4-3 قسمتنام فایل الکترونیکی  -12

13-STD (STandarD) , CC (Covered Conductor), ABC (Aerial Bundled Cable), ASC (Aerial Spacer Cable), 
 LV (Low Voltage), MV (Medium Voltage), A (Accessories), I&O (Installation & Operation) 
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 1دار  فشار متوسط هادی  روکش 1
  تجهیزات و یراق آالت

 5دار  فشار متوسط و الزامات آزمون هادی  روکش
  ب، اجرا و بهره برداری ازنص

 9دار  هوایی هادی  روکش

 2نگهدار فشار ضعیف کابل خود 2
  تجهیزات و یراق آالت

 6کابل خود نگهدار فشار ضعیف و الزامات آزمون
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 10کابل خود نگهدار هوایی فشار ضعیف

 3کابل خود نگهدار فشار متوسط 3
  تجهیزات و یراق آالت

 7ل خود نگهدار فشار متوسط و الزامات آزمونکاب
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 11کابل خود نگهدار هوایی فشارمتوسط

 4دار  فشار متوسط کابل فاصله 4
  تجهیزات و یراق آالت

 8دار فشار متوسط و الزامات آزمون کابل فاصله
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 12دار فشار متوسط کابل فاصله
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  دار و عایق شده  روکش توزیع برق هوایی های شبکه هایاستانداردمجموعه 
  متوسطفشار  فاصله دارکابل  :4-1 قسمت

  کاربرد ۀهدف و دامن     1
سـه   دارِ های آزمون هـادی روکـش   ی، ساختار، ابعاد و روشصات فنّین مشخّهدف از تدوین این استاندارد تعی

یک هادی آلومینیومی است که حاوی دار  کابل فاصله. دار است فاصله  هوایی کابل ۀالیه مورد استفاده در شبک
اطراف آن توسط سه الیه اکسترود شده شامل پوشش نیمه رسانای هادی و دو روکش عایق سـاخته شـده از   

دار فاقد شـیلد زمـین شـده هسـتند و از نظـر       های روکش این هادی. د عایق پلی اتیلن پوشیده شده استموا
ها متناسب بـا ولتـاژ    ضخامت روکش. شوند مکانیکی توسط یک سیم نگهدارنده فوالدی گالوانیزه نگهداری می

در این اسـتاندارد تعریـف    ولت کیلو 33و   20ها برای خطوط هوایی با ولتاژهای نامی  و مقادیر آناست  خطّ
  .اند شده
هـدف ایـن   . شـوند حاضـر انتخـاب   اسـتاندارد  بر طبق دار باید  فاصله های مکانیکی و الکتریکی کابلِ صهمشخّ

هـای هـوایی    دار شـبکه  های آزمون برای کابل فاصـله  دن ساختار، ابعاد، عملکرد و روشکرص استاندارد مشخّ
 سـاختار کابـلِ  . ولـت اسـت   کیلـو  33ولت تـا ولتـاژ    کیلو 1باالتر از فشار متوسط است که دارای ولتاژ نامی 

، عـایق  ی، الیه نیمه رسانای پلـی اتیلنـ  یدار دراین استاندارد شامل هادی سه الیه با رسانای آلومینیوم فاصله
  .به رنگ مشکی است(HDPE) باال  ۀو غالف بیرونی پلی اتیلن دانسیت (XLPE) ای شده شبکه یپلی اتیلن

بـرای چهـار سـطح    زدایی فقـط   به منظور تنوّع در این استانداردآنها  های آزمونِ ی، ابعاد و روشات فنّصمشخّ
انتخـاب کابـل فاصـله دار مناسـب و     برای چهار سطح مقطع همین ی صات فنّجدول مشخّو مقطع ارائه شده 

  .آورده شده استتعیین معیارهای ارزیابی 
هـا اسـتفاده    یک سیم فوالدی به عنوان نگهدارندۀ وزنِ مجموعۀ هادیاز  1دار های هوای کابل فاصله در شبکه

این سیم نگهدارنده زمین شده و از آن به عنوان سیم محافظ در مقابل برخـورد بـا صـاعقه اسـتفاده     . شود می
عایق در هر اسپن از سیم فوالدی مذکور آویزان است که در سه ) لوزی شکل(چندین فاصله نگهدار . شود می

به این ترتیـب، در طـول تمـام خـطّ،     . گیرند سه الیۀ تمام آلومینیومی قرار می  هایی با روکش هادی رأس آن
  . دار وجود دارد های هواییِ فاصله فاصلۀ ثابتی بین کابل

های جانبی از همدیگر در کاهش باند آزادسازی حریم  دار به دلیل فاصله کم هادی های هوایی فاصله کابل
ها، و در مناطق  و به طور مؤثر در محدودۀ شهرها و مناطق جنگلی جهت کاهش قطعیبسیار مناسب هستند 

یکی دیگر از کاربردهای این . شوند مجاور دریا، به منظور جلوگیری از خوردگی شیمیایی بکار برده می
دۀ سیستم، احداث خطّ در فاصله زیاد اسپن موجود بین دو تیر است که این امر به جهت وجود سیم نگهدارن

در مناطق پر برف و باد نیز وجود این سیم نگهدارندۀ فوالدی شرایط مناسب . پذیرست فوالدی امکان
  .همچنین امکان نصب چندین فیدر بر روی یک پایه وجود دارد. سازد برداری را فراهم می بهره

از آن نیـز کـم    یابد و افت ولتاژ ناشـی  خاصیّت سلفی خطّ به خاطر نزدیک بودن فازها به همدیگر کاهش می
شود و قرارگیـری   های لخت زیادتر می همچنین، خاصیّت خازنی خطّ نسبت به خطوط رایج با هادی. شود می

ها بر روی رئوس یک مثلث متساوی االضالع نیز مقادیر یکسان اندوکتانس و کاپاسیتانس خطّ را در هر  هادی
  .باشد ن نصب آن نیز ساده مییراق آالت خط کم است و فنو. کند سه فاز مربوطه تضمین  می

                                                 
1 - Aerial Spacer Cable (ASC) 
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 لزامیمراجع ا      2
بدین ترتیـب   است شدهارجاع داده ها  حاوی مقرّراتی است که در متن این استاندارد به آن زیر الزامی مدارک

  :شوند استاندارد محسوب می این جزئی از آن مقررات
ها و تجدید نظرهـای بعـدی آن مـورد     صالحیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، ا

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. نظر این استاندارد نیست
  . ها مورد نظر است های بعدی آن تجدید نظر و اصالحیه

  :استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است
 های عایق شده  های کابل تجدید نظر دوم، هادی، 1387سال : 13084های ملی ایران شماره  اندارداست 1- 2
های قدرت با عایق اکسترود  ، تجدید نظر دوم، کابل1387سال : 3569- 2استاندارد ملی ایران شماره   2- 2

 KV 30 (Um=36KV)تا و خود  1KV(Um =1/2 KV)شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی 
 قسمت دوم

2-3 EN 50182, Conductors for Overhead Lines – Round Wire Concentric Lay Stranded 

Conductors.  

2-4 ICEA   S – 61- 402: 1996, Thermoplastic – Insulated Wire and Cable. 

2-5 ICEA     S – 70- 547: 2007, Weather Resistant Polyethylene Covered Conductors. 
2-6 ASTM    D  1693: 2008, Test Method for Environmental Stress – Cracking Resistance.  
2-7 ASTM   D 2303: 2004, Test Methods for Liquid – contaminate, Inclined-plane 

Tracking and Erosion of insulating Materials. 

2-8 ASTM     B 231, Spec: Fiction for Concentric – Lay Standard Aluminum. 

2-9 ASTM D 1248 2005, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion 
Materials for Wire and Cable. 

2-10 ASTM   B 400: 2008,   Specification for Compact Round Concenteric-lay-Stranded 

Aluminium 1350 conductors. 
2-11 ASTM   D – 2633-82؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- IEC 60228:2004,Conductors of Insulated Cobles.  
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  اصطالحات و تعاریف      3
  :رود میکار ه د اصطالحات و تعاریف زیر بدر این استاندار

3-1   
  1مقادیر تقریبی

 آن مقادیری که در ، مثال عنوانبرای . شوند میو نه کنترل  اند شدهکه نه تضمین  شوند میبه مقادیری گفته 
  .روند بکار می ها کابل ابعادِ محاسباتِ

3-2  
   2ار نامیمقد

ی یک قطعه یا  برداری مشخص درباره مقدار یک کمیّت است که معموالً توسط سازنده برای یک شرایط بهره
به عبارت دیگر، .  گیرد گردد و در غالب موارد در جداول مورد استفاده قرار می افزار و یا تجهیزات، تعیین می

 .همربوط ٣های گیری شده با احتساب رواداری مقادیر اندازه

3-3  
   4هادی

  .عهده دارد ری جریان را بیکه وظیفه رسانا دار کابل فاصلهقسمتی از 

3 -4   
   (ASC)هوایی  دار کابل فاصله

 متناسـب بـا ولتـاژِ   ها ضخامت عایق آنکه  استای  اکسترود شده ایِ سه الیه  دار مینیومی روکشی آلوها هادی
بـا اسـتفاده از   کـه   انـد  شـده احـی  طرّطـوری  دار  صـله فا سه فـاز کابـلِ  . استم و طبق استاندارد نامی سیست

  .شوند میاز سیم نگهدارنده فوالدی آویزان ) 1شکل(عایق  یی پلی اتیلننگهدارها فاصله

                                                 
1-  Approximate Value 
2- Nominal Value  
3- Tolerances 
4- Conductor   
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  ای آن دار سه الیه و مقطع هادی روکشدار  هساختار شبکه کابل فاصل -1شکل 

3-5  
   1اکسترود شده

بـر روی آن عملیـات روکـش    ) اکسـترود (اه عملیات حرارتی عبارت است از یک هادی که با استفاده از دستگ
  .زنی پیوسته انجام شده است

3-6   
   2رسانا نیمه ۀالی

روی هـادی پوشـانده    که مسـتقیماً بـر  ای شده  شبکه (SCPE)با ترکیب پلی اتیلنرسانا  پوششی از مواد نیمه
  .شود می) اکسترود(

3-7   
   3روکش عایق

 tnروکـش بـا حـرف    این ضخامت نامی . است صبا ضخامت مشخّ (XLPE) ی ا شبکه) یپلی اتیلن(مواد عایق 
  .شود داده مینشان 

                                                 
1- Extruded 
2- Semi – conducting screen 
3- Insulation 
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3-8   
  2غالف 1روکش بیرونی

شـود   میسیاه رنگ  ،3گویند که با اضافه شدن دوده (HDPE)باال  ۀبیرونی از جنس پلی اتیلن دانسیت ۀبه الی
  .استوم مقا 4نور خورشیداشعه ماوراء بنفش در مقابل شرایط محیطی و  و

3-9   
   5سیم نگهدارنده

سیسـتم در   کلّ الحمّ شِکه نق 6اندود شده به صورت گرم یا سیم فوالدی با آلومینیوم سیم فوالدی گالوانیزه
  .داردهای مکانیکی وارده به خط را ومقابل نیر

3-10  
   7فاصله نگهدار عایقی

و در و در وسـط اسـپن    شـود  میقرار داده دار  فاصله کابلِ بین سه فازِ ،لهفاصکه برای حفظ  استعایق   قطعهیک 
آویزان براکت  ازای عبوری ه این فاصله نگهدارها در پایه. گردد میبه سیم نگهدارنده آویزان ده متر  فواصل تقریبی

  .شوند می

3-11   
  )قطر بیرونی(قطر تمام شده 

  . شود ص میع و ولتاژ نامی مشخّس سطح مقطدار که براسا کابل فاصله ای مخصوصِ هادی سه الیه ۀقطر تمام شد

3-12   
  دمای کار پیوسته هادی حداکثر
حاصل و متـاًثر  این دما . مورد بهره برداری قرار گیرددر آن طور پیوسته ه تواند ب دمایی که هادی می حداکثر

در حالـت   (XLPE)ای  برای عایق پلـی اتـیلن شـبکه   حداکثر دمای هادی . استحرارتی منابع  ۀاز دمای کلیّ
  .است C °90بهره برداری

3-13   
  هادی )گام(طول تاب 

 کار رفته در سـاختمان هـادی را گـام یـا     مفتول بهه یک رشت  فاصلۀ محوری یک دور کامل چرخش مارپیچی
  ).2شکل( را نسبت تاب گوینده مربوط ۀنسبت طول تاب به قطر بیرونی الی. گویند تاب طول

  
                                                 

1- Sheath 
2- Jacket 
3-Carbon black 
4 -Ultra Violet (U.V.) 
5- Messenger   
6.Aluminum clad   
7- Spacer  
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  طول تاب -2شکل 

3-14   
  جهت پیچش الیه 

. آن جهت پیچش الیه نـام دارد مراحل تکمیل و ساخته شدن  در های هادی مفتول ۀآخرین الیش پیچۀ نحو
هـای هـادی بـه دور     جهت پیچش آخرین الیه مفتـول و د صورت عمود نگه داشته شوبه که هادی  در صورتی

شـد جهـت   ت باهای ساع یا همان جهت عقربه Zحرکت قلم در نوشتن حرف با قسمت مرکزی آن هم جهت 
یـا    Sحرکت قلم در نوشـتن حـرف   با اگر جهت پیچش هم جهت  .گویند» راست گرد«اصطالحاً  پیچش را 

  ).3شکل (گویند » چپ گرد« های ساعت باشد اصطالحاً به آن  خالف جهت عقربه
  

  
  عالئم اختصاری نمایش جهت پیچش الیه -3شکل        

3-15   
  می فشار متوسطاسولتاژهای 
  یتخصیص ولتاژهای

گیرند به صورت  دار که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می های روکش ولتاژهای فشار متوسط برای هادی
Uο/U (Um) شوند این سطوح ولتاژ فشار متوسط عبارتند از نمایش داده می  :  

12/20 (24) kV  (36) 19/33و kV  
  : به شرح زیر هستندUm و  Uو  Uοاین ولتاژهای تخصیص یافته 

Uο : ولتاژ موثر(r.m.s) دار برای  ای که هادی روکش بین فاز و زمین در فرکانس قدرت است که شبکه تغذیه
  .کند آن طراحی شده، به آن اعمال می

U : ولتاژ موثر(r.m.s)  ر بر اساس آن دا در فرکانس قدرت است که هادی روکش) ولتاژ خط(بین فازها
  . طراحی شده است
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Um :ر بیشترین ولتاژ موث(r.m.s)  است که در فرکانس قدرت ممکن است بین هر دو فاز شبکه تغذیه
  . دار و یا تجهیزات جانبی طراحی شده آن، اعمال شود های روکش هادی

ای ولتاژ که ناشی از  شود و شامل تغییرات لحظه ای در سیستم تعریف می بیشترین ولتاژ برای هر زمان و هر نقطه: 1یادآوری 
  . شود و یا قطع ناگهانی بارهای بزرگ باشد، نمیوجود عیب، خطا 

کیلو ولت وجود دارد که به منظور امکان توسعه آتی و  11فشار متوسط   در بعضی از مناطق کشور شبکه :2یادآوری 
  . کیلو ولت در آن خطوط استفاده خواهد شد 20گیری از تنوع سطوح ولتاژی از استاندارد سطح ولتاژ  جلو

وجود ندارد و به جای  IEC 60502-2) ( یا  ISIRI 3569-2؛ 2- 2کیلو ولت در استاندارد مرجع شماره  33اژ ولت : 3یادآوری 
کیلو ولت که عمدتاٌ در جنوب و جنوب غرب کشور  33مرجع استاندارد ولتاژ . کیلو ولت درج شده است 30/18) 36(آن ولتاژ 

ها، که ضخامت عایق و جنس آن است، در هر دو استاندارد یکسان  ترین پارامتر این کابل اصلی. است BSIشود  استفاده می
 BSIو  IECو پارامتر وابسته به آن و جداول ضخامت عایق در   IECدر استاندارد  Um، لذا طبق تعریف ولتاژ )میلیمتر8(است 

در نظر گرفته شده  BSI 6622استاندارد  33/19) 36(معادل  (IEC 60502-2) 2-2استاندارد مرجع  30/18) 36(فوق، کابل 
اند،  کیلو ولت مرجع و مستند قرار گرفته 33های  برای کابل  ISIRI 3569-2با این توضیح و این که در ایران استاندارد . است

  . در نظر گرفته شده تا از دو گانگی استانداردهای مرجع خودداری شود IEC 60502-2لذا مرجع استاندارد همان 

3-16   
  دیحداکثر دمای ها 

  :زیر تجاوز کند جدول دمای هادی نباید از مقادیر نشان داده شده در
  دار کابل فاصلهدمای کار  -1جدول 

 )°C( حداکثر دمای هادی شرایط
  C°85شرایط عادی                                               

 C°105     شرایط اضطراری                   برداری در  بهره
C°210)                  ثانیه 5حداکثر (اتصال کوتاه  شرایط

  
شود، لیکن  ها تعیین می کار برده شده در ساختمان کابل و رفتار حرارتی آن به حداکثر دما بر مبنای مواد عایقِ - 1یادآوری 

  .ها نیز در نظر گرفته شود ها و شرایط دمایی متعادل آن ل اتصاالت، ترمینالید دمای قابل تحمّدر این مقادیر با
افتد و نباید بیش از یک بار در هر سال بروز نماید و مدت زمان  ندرت اتفاق می برداری اضطراری به  شرایط بهره -2یادآوری 

 .شود ساعت محدود می 36استمرار آن نیز حداکثر به 
های  صدمه. دهندۀ روکش شود باعث تغییر شکل در مواد عایق تشکیلد برداری اضطراری نبای شرایط بهره -3 یادآوری

  .دنهای ترمیمی اصالح شو دار  باید با استفاده از مفصل یا روکش احتمالی به هادی روکش
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 احی و ساختالزامات طرّ     4

  دار  صات عمومی کابل فاصلهمشخّ   4-1
هـای آلومینیـومی تولیـد     های کابـل  توانند در تمامی سطح مقطع از نظر امکانات تولید می دار های فاصله کابل
ضمن برآورد نیازهای الکتریکـی  ۀ آن اشاره شده تا چهار اندازبا وجود این، در استاندارد حاضر فقط به ، شوند

سه الیـه شـامل    دارِ سه فاز فاصلههای مجزای  های کابل  اندازه. رعایت گرددع زدائی نیز تنوّمراتب و مکانیکی، 
این کابل روکش شده فاقد شیلد فلزی زمین ست که اشایان ذکر. استع میلیمتر مربّ 185و  150، 120، 70

  . شده است
،  4الی  2های  شماره ،در این شکل. دهد را نشان میفشار متوسط  ۀسه الی  ساختار رایج این هادی )4(شکل 

و  XLPEای شـده   پلی اتیلن شبکه عایق ۀهادی ترموپالستیک اکسترود شده، الینیمه  ۀالینگر به ترتیب نشا
اسـتاندارد   یصات فنّاطالعات و مشخّ 4و  3ول اجد .استمشکی و  HDPE باال ۀدانسیت اتیلن پلیروکش  الیه
  .دهد مینشان کیلوولت ایران را  33و  20دار  کابل فاصله ۀشبکای  سه الیهی ها هادی ۀشد

  

  
 

 نیمه هادی ترموپالستیک اکسترود شده ۀالی -2شده                ای فشرده رشته لومینیومیهادی آ -1
 

 ( HDPE)اال باتیلن دانسیته  پلی -4                      ( XLPE)ای شده اتیلن شبکه پلی -2

  فشار متوسط ساختار کابل فاصله دار  -4 شکل
  

  :ن کابل تک فاز به شرح زیر استاطالعات مربوط به هادی و سه الیۀ تشکیل دهنده ای
  هادی   4-2

چنـد مفتـولی بـه تعـداد و       (EC)های آلومینیومی خالص  از جنس رشته وباشد مقطع گرد دارای باید رسانا 
  .اند شده 2و فشرده 1باشد که به هم تابیده شده )4(و  )3(ول اقطر مشخص شده در جد

  .ها باشد هرگونه روغن روانکاری دستگاهیا یس دار شدن باید خشک و عاری از گر هادی قبل از روکش
  :صات این هادی آلومینیومی به شرح زیر استدیگر مشخّ

  1-2مرجع آلومینیوم خالص براساس استاندارد الف  
  .است دو ها طبق جدول شماره هادی ۀاستحکام کششی رشتب    

                                                 
1- Stranded 
2 - Compact 
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  .بیشتر باشد Ω m  n264/28 نباید از C ° 20در دمای  مقاومت ویژه پ   
  . قبل است ۀهادی راست گرد و تاب هر الیه مخالف الی آخر خارجیِ ۀپیچش الییا  جهت تاب ت  
  .است 16و حداکثر  10حداقل ) نسبت تاب(خارجی به قطر هادی  ۀالی) گام(نسبت طول تاب     ث
  .است  4و 3ها مطابق با جدول  های تشکیل دهنده هادی تعداد متوسط قطر رشته    ج

  های هادی آلومینیومی اقل استحکام کششی رشتهحد - 2جدول 
  
  
  
  
  
  

  هادیروی رسانای  پوشش نیمه   4-3
سـازیِ  است که وظیفه یکنواخت  ای شده هشبکرسانا با ترکیب پلی اتیلن  اکسترود شده از مواد نیمه ۀیک الی

مسـتقیماً بـر روی     2-2مرجـع    اسـتاندارد طبقِ عهده دارد و ر های جزئی را ب میدان الکتریکی و کاهش تخلیه
عاری از هرگونه سطوح ناصاف  وبپوشاند خوبی ه هادی را بروییِ این الیه باید سطح . شود هادی بکار برده می

ایـن   توصـیه شـده   مقدار متوسط ضخامت ومیلیمتر باشد  3/0 یه نباید کمتر از حداقل ضخامت این ال. باشد
  .میلیمتر است 4/0  الیه
ـ  شـده   ای دار با عایق پلـی اتـیلن شـبکه    های سه الیه کابل فاصله ه در فرآیند تولید هادیقابل توجّ ۀنکت ت اهمیّ

در دوام و طول عمر کابل ، و در نتیجه، عایقهای نیمه هادی و  از هر گونه آلودگی الیهآنها و عاری بودن ی تمیز
  .ها تضمین شود رسانای روی هادی و عایق ضروری است تا چسبندگی الیه نیمه ۀالی ۀاست، لذا تولید پیوست

  عایق   4-4 
شـده   ای شبکهرسانای هادی موادی از جنس پلی اتیلن  نیمه ۀبر روی الیبرای ایجاد خاصیّت عایق الکتریکی 

)XLPE( 2/3ضـخامت نـامی آن   . شـود  کشـیده مـی    2-2مرجـع  طبق اسـتاندارد  و رت اکسترود شده صوه ب 
یکنواختی ضـخامت روکـش    .باشد ولت می کیلو 33میلیمتر در شبکه  5/4و ولت  کیلو 20میلیمتر در شبکه 

  : بیشتر باشد و ضخامت حداقل آن عبارت است از 15/0از  دعایق نبای

 )1      (              150≤−

max

minmax

t
tt

  

  100 −≤ ntt 9min )2(                     
                  

: داریم) 2(و ) 1(در روابط   

tn  : ضخامت نامی عایق]mm [  
Tmin :ای  حداقل ضخامت نقطه]mm[  

 قطر رشته هادی
  [mm]   

 حداقل استحکام کششی قبل از تابیدن
 MPa  تا و خود  از
2  25/2  171  
25/2  5/2  167  
5/2  75/2  163  
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Tman :ای  حداقل ضخامت نقطه]mm[  

  )غالف(روکش بیرونی    4-5
و مقاوم در مقابل ) HDPE(باال  ۀاستفاده از پلی اتیلن سیاه رنگ با دانستیتآخر، یک روکش با  ۀعنوان الیه ب

ده کشـی  ASTMD 1248طبـق اسـتاندارد    J 4 – Class Cو ترک خـوردگی از نـوع   ) U.V(شرایط محیطی 
.  باشدمیلیمتر  2/3باید  عهده دارد رمجموعه را ب که حفاظت بیرونی کلّ ضخامت متوسط این غالف. شود می

  .شود روی این روکش عالمت گذاری و درج میمعموالً ت کابل صامشخّ

  استحکام کششی و حداکثر ازدیاد طول   4-5-1
 – ASTM D – 2633باید مطابق با استاندارد  )دمبل فرم جدا شده(آزمونه  پلی اتیلن که به شکل ۀماد ۀنمون

. میلیمتر در دقیقه باشد 50باید  ست کها ها سرعت جداسازی فکدر تنها تفاوت مورد نیاز . آزمایش شود 82
  .درصد باشد 400ع و ازیاد طول حداکثر باید نیوتن بر میلیمتر مربّ 19استحکام کششی حداقل باید 

  (ESCR)1های محیطی  تنشناشی از  ترک خوردگیِ   4-5-2
ه در د نمونـه معیـوب  حـداکثر دو  های محیطی، وجـود   خوردگی تحت تنش گیری جهت آزمون ترک در نمونه

بـر طبـق   هـای مـذکور بایـد     نمونه. بر محور کابل بریده شوند ها باید عمود نمونه. شود شمرده مینمونه مجاز 
 شـایان ذکـر  . مورد آزمایش قرار گیرنـد  ASTM D – 1693استاندارد و محیطی  ترک خوردگیِ شرایط تنشِ

کنتـرل شـده بایـد متناسـب بـا      هـای   صـی خال عمق نا. آماده سازی شده باشنداز قبل ها نباید  نمونهست که ا
یا مواد معـادل   "Igypal Co – 630"% 20باید از نظر حجم  (ESCR)ماده تنش ترک . ضخامت روکش باشد

قرار دهید و اقدام به بررسـی  و تحت نور شدید کنید ج خار) حمام(از وان  ساعت 18از ها را پس  نمونه. باشد
  .شود منجر به بروز خرابی میی آن، عمق پهنا صرفنظر ازی، هر چند کوچک، هر ترک. ها کنید ترک

  محتوای دوده   4-5-3
و  BS 2782یـا   ASTMD – 1603گیری شده در روکش بیرونی مطـابق اسـتاندارد    مقدار کربن مشکی اندازه

  .باشددرصد وزنی  5/2 ± 5/0باید از نظر   A 425روش 

  جمع شدگی   4-5-4
 %4مقـدار  باید کمتر از   ASTM D 465استاندارد مایش بر طبق پس از آزهای جدا شده از کابل کامل  نمونه

 . را نشان دهند C ° 2 ± 130با دمای ای  در کورهساعته  یکجمع شدگی ناشی از قرار گرفتن 

  نگهدارنده سیم   4-6
جنــس  . دارد عهـده رها را ب آن ۀفواصـل تعریف شد درسه الیه دار  های روکش نقش نگهدارنده هادی سیماین 

عـالوه بـر نقـش     سـیم ایـن  . اسـت یـا فـوالد گـالوانیزه     )آلمو ولد(  AW فوالد با روکش آلومینیوم  ن سیمای
قطـر و تعـداد   . عهــده بگیـرد  ردر مقابـل صــاعقه را نیـز ب    نگهدارنده بـایستی نقش سیـم زمـین و حفاظـت  

گهدارنده بایستی از سیم ن. شود می نییعل استقامت کششی تفوالدی متناسب بـا میزان تحمّهای سیم  رشته

                                                 
1- Environmental Sress –Cracking Resistans. 
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تعـداد و قطـر   . ساخته شده باشـد   ASTM B498 (Class A (استاندارد و طبق های فوالدی گالوانیزه  رشته سیم
ی در منـاطق . است دار ایران استاندارد شده  برای کابل فاصله  5 ول شماره اهای سیم نگهدارنده براساس جد رشته

 .کرداستفاده  1های فوالدی پوشیده شده از آلومینیوم ادیاز هتوان  ست، میا بیشترخوردگی که میزان 
انتخاب نمود تا هدایت  (EC)خالص   ها را آلومینیومی از این مفتول توان دو رشته و برق می رعدپر  درمناطق

انتخـاب  پوشـش آلومینیـوم   از هـای فـوالدی    رشتهحالت، سایر  در این .صاعقه به راحتی انجام پذیرد جریان
چنـین کـاهش    استفاده از آلومینیوم ایجاد هدایت الکتریکی زیاد در مقابل برخورد صاعقه و همت علّ .شود می

  . استدار  های کابل فاصله کهافت ولتاژ در شب
  .استنگهدارنده راست گرد  برابر قطر تابیده شده و جهت پیچش سیمِ 16الی  10طول تاب سیم فوالدی 

  روکش بیرونینشانه گذاری روی       5
 روکشِهادی  روی سطح خارجی اساس استاندارد حاضر عالیم شناسایی مشروحۀ زیر باید به صورت خوانا بر

  :آورده شود دار کابل فاصلههر رشته  سه الیه

  ییاطالعات شناسا   5-1
  :شوند صورت زیر مشخص میه در سطح خارجی ب )سه الیه دارِ های روکش هادی(دار  کابل فاصله 

  ت تجاری سازنده یا تأمین کننده یا عالمو نام  - الف
  .سال تولید کابل –ب 
  شماره استاندارد حاضر - پ
  ASCاختصاص کد نوع  - ت
  سطح مقطع هادی - ث
  33KVیا 20ZOKV: (U)ولتاژ نامی  - ج
شوند و هر فاصـله بایـد بـا اعـداد      رقمی محدود می 6گیری به اعداد  اندازهارقام . متراژ  در فواصل یک متری - چ

  .شود صحیح شروع

  گذاری نحوه و شرایط عالمت   5-2
، سته مشخص شـوند یا برج صورت چاپه بباشند و با دوام اشند، تشخیص بصات بایستی به راحتی قابل مشخّ

ـ     ه بد ها بای نشانهۀ کلیّ. نباشد میلیمتر 3ها کمتر از  که طول نوشته طوری ه صورت برجسـته یـا فرورفتـه یـا ب
بـا حـروف انگلیسـی و در    د ها بایـ  نشانه. دنروی روکش خارجی آورده شو، نباشندشدن صورتی که قابل پاک 

صورت قالبهای عمـودی و بـا   ه ا حروف بیت شود که اشکال د و دقّنطول کابل در فواصل یک متری تکرار شو
  .دنمیلیمتر باش 3حداقل ارتفاع 

  صات قرقرهمشخّ   5-3
بیرونی  ۀدر خارج از لب) کارتکس(کارت و برچسب  یا شده بایستی دارای پالک حکّ دار کابل فاصلههر قرقره 

  :دیده شودزیر بر روی آن مشروحۀ اطالعات و باشد 
                                                 

1- Aluminum – Clad  
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  )سازنده یا مرکز تأمین کنندهتجاریِ یا عالمت و (سازنده  نام - الف
  هادی )نام اندازه( سطح مقطع و  - ب
  ولتاژ نامی -پ
 شماره قرقره یا کد شناسایی کارخانه -ت
  ساخت شماره استاندارد - ث
  به متر  1طول کابل بر روی قرقره - ج
 سه الیه عدد متراژ ابتدا و انتهای هادی - چ
  سال ساخت  - ح
  ) مجموع وزن قرقره و کابل(وزن ناخالص  - خ
  

 . یک عالمت پیکان که جهت چرخش قرقره را نشان دهد :1یادآوری 

 
 

                                                 
1- drum  
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  ها آزمون      6
  .دنباش قسمتهای اشاره شده در این  به گذراندن آزمون بایستی قادرسه الیه  دار روکشی ها هادی
ی هـا  هـادی بر روی ...  ون و آزماین برای انجام مربوطه مراجع ، ها، شرایط پذیرش، روش انجام آزمون آزمون

نـوع   ۀم این جدول مشخص کننـد ستون سوّ. خواهد بود) 6(جدول حاضر و طبق براساس استاندارد  سه الیه
اعم از ، های مشخص شده آزمون ۀآزمون نوعی شامل کلیّ. است Sای  و نمونه  R، جاری T آزمون از نظر نوعی

ولـت   نتایج آزمایش بایسـتی بـرای هـر یـک از رده هـای ولتـاژ کیلـو       . است  )6(در جدول ، ای جاری و نمونه
  .مشخص شود
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  هسه الی دار های روکش هادی یها خالصه آزمون -6جدول 

  )دار فشار متوسط کابل فاصله(

نوع   آزمونعنوان  ردیف
  آزمون

  نام و شماره استاندارد
  پذیرش معیار /مقدار   )روش آزمون(

  هادی 1
های هادی  استحکام کششی رشته  1-1

  )قبل از تابیدن(
S EN 60889 

  
 2طبق مقادیر جدول شماره 

) Wrapping( خمشآزمون   2-1
  )دنقبل از تابی(های هادی  رشته

S EN 60889 در رشته و شکست عدم ایجاد ترک

اندازه گیری مقاومت الکتریکی   3-1
  Ċ ° 20هادی در     

S 3084 ISIRI  
IEC 60228)(  

 4و  3طبق مقادیر جدول شماره 

4-1  
 S بررسی ساختمان هادی

3084 ISIRI  
IEC 60228)(  

 
 بررسی ساختمان هادی

 رسانا بر روی هادی پوشش نیمه    2
درجه  90مقاومت حجمی در   1-2

  سانتیگراد
T 2-3569 ISIRI  

IEC60502-2)(   
  9-1-18بند 

  بیشترین مقاومت حجمی در
Ċ ° 2 ± 90  500برابر  

(AS/NZS 1429-1ق  ( طب

  S 2-3569 ISIRI  ضخامت  2-2
IEC60502-2)(     

  میلیمتر حداقل ضخامت  30/0

هادی در   مهنفوذ یا پیشرفت نی  3-2
  عایق

S 2-3569 ISIRI  
IEC60502-2)(  

 میلیمتر  25/0بیشترین مقدار نفوذ 
(AS/NZS 3599-1ق   ( طب

3   XLPE عایق  

1-3  
  یا و حداقل نقطه نیانگیم

 قیضخامت عا 
S,T 2-3569 ISIRI  

IEC60502-2   
      2-5-17بند

 4و 3مطابقت با جدول  
1/0- tn9/0   

tn:ای حداقل نقطه  

2-3  
  S 2-3569 ISIRI  ضخامت یکنواختی

IEC60502-2   
      2-5-17بند  

)(
max

minmax 150≤−
t
tt  

3-3  
  T2-3569 ISIRI نوعی  جمع شدگی

IEC60502-2   
 

 درصد کاهش 4حداکثر 
 طول آزمونه استاندارد

 TوS  گرما سختی  4-3

2-3569 ISIRI  
IEC60502-2   

  

 حداکثر ازدیاد طول نسبی تحت بار
در  0.2n/mm2با نیروی تنش 

   C °200  :%175 دمای
بدون بار پس از رسیدن به دمای 
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نوع   آزمونعنوان  ردیف
  آزمون

  نام و شماره استاندارد
  پذیرش معیار /مقدار   )روش آزمون(

  %15: محیط

5-3  
تعیین استحکام کششی های  آزمون

مکانیکی عایق قبل و بعد  خواصّ
  پیریاز

T  
2-3569 ISIRI  

IEC60502-2   
 3-19بند  

 

   17جدول شماره  طبق
  از استاندارد

 IEC 60502-2 25با حداکثر 
 ییراتغدرصد ت

عایق نسبی  ازدیاد طولهای  آزمون  6-3
  T  پیریقبل و بعد از 

2-3569 ISIRI  
IEC60502-2   

 3-19  بند
 

  از استاندارد 17مطابق با جدول شماره 
IEC 60502-2  درصد  25با حداکثر
 ییراتغت

درجه  20ثابت مقاومت حجمی در   7-3
  T  سانتی گراد

2-3569 ISIRI  
IEC60502-2   
  مطابق با بند

18-2-1  

 GΩ.m 40000حداقل 
  AS/NZS 3599-1) طبقپذیرش (
 
  

درجه  90در  یثابت مقاومت حجم  8-3
  T  سانتی گراد

2-3569 ISIRI  
IEC60502-2   
  مطابق با بند

18-2-1  

  GΩ.m 40حداقل 
  AS/NZS 3599-1) پذیرش طبق(

  

 )روکش بیرونی(غالف   4

  یا حداقل نقطه و نیانگیم  1-4
  ضخامت روکش

ای  نمونه
S  

2-3569 ISIRI  
IEC60502-2   

 بند    3- 17-5
 3و 2مطابقت با جدول  

2-4  
  استحکام کششی 

قبل از  روکش )یکیمکان خواصّ(
 کهنگی

S,T 
2-3569 ISIRI  

IEC60502-2   
    4-19  بند

 MPa 19حداقل

 T  کهنگیازدیاد طول روکش قبل از   3-4
2-3569 ISIRI  

IEC60502-2   
 

  درصد 400حداقل 

  ° T  110±  2 Ċ  کهنگیازدیاد طول روکش بعد از   4-4
h 336   درصد 300حداقل  

5-4  
گیری محتوای دوده روکش  اندازه

T نوعی اتیلنی سیاه پلی
2-3569 ISIRI  

IEC60502-2   
    15-19  بند

  درصد 2/5  0/5±

  های محیطی مقاومت در برابر تنش  6-4
(ESCR) 

 TAS/NZS3080-2000 نوعی
  ساعت 250در  عدم ترک خوردگی

 )مهار(سیم نگهدارنده  5
  5جدول  10بند   S ASTM B 498  دار پوششمق  1-5
قبل از (  استحکام کششی رشته  2-5

  S  ASTM B 498  )تابیدن
  2جدول  8بند 
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نوع   آزمونعنوان  ردیف
  آزمون

  نام و شماره استاندارد
  پذیرش معیار /مقدار   )روش آزمون(

  2-5-11بند   S BS EN 50189  یا ازدیاد طول 1آزمون پیچش  3-5
  3-5-11بند   S BS EN 50189  2آزمون خمش  4-5
  11و10جدول  14بند   R ASTM B 498  ابعادی  5-5

  
  

  فوالدی  خمش و پیچش مفتول -های نگهدارنده فوالدی سیم آزمون : یک پیوست شماره

  های فوالدی گالوانیزه رشته سیم (WRAPPING)آزمون خمش روکش  -
هایی برابر خود و با دور  سانتیمتر در دستگاه آزمون خمش به تعداد دور به قطرمیله 60نمونه بطول تقریبی -

شود نباید در سطح آن  پس از انجام آن با دید چشمی بررسی می شود دور در دقیقه پیچیده می 15حداکثر 
  .ترکی مشاهده شود

  های فوالدی گالوانیزه رشته مفتول (Torsion test)آزمون پیچش روش  -
و نمونه بین دو فک قرار . کنیم برابر قطر نمونه تنظیم و ثابت می 100ودر ابتدا فاصله بین دو فک را به اندازه 

دور در دقیقه و با نیروی تعیین شده  60و توسط دستگاه با سرعت . شود محکم و سفت میگرفته و کامال 
طبق جدول زیر تا نقطه پارگی حول محور خود پیچیده می شود تعداد دورهای آزمن تا نقطه پارگی نباید از 

  .مقادیر ذکر شده در جدول کمتر باشد
  

Torsion test  Wrapping test   قطر نمونه  
mm 

 قطر نمونهmmقطر میله  تعداد دورkgنیروی کششی  تعداد دورحداقل 
Mm 

18  6  8  0/2 0/2 
16  9  8  41/2 41/2 
16  10  8  79/2 79/2 
14  11  8  28/3 28/3 

  
  
  
  
  
  

                                                 
1-  
2-  
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  انگلیسی  - ۀ فارسینام واژه
  

 Routine test  آزمایش جاری ساخت

 Sample test  ای آزمایش نمونه
 Type test  آزمایش نوعی

 Extruded  شدهاکسترود 
 Stranded  هم تابیده شدهبه 

 High Density Poly Ethylene (HDPE)  باال ۀپلی اتیلن دانسیت

 Cross Linked  Poly Ethylene (XLPE)  ای شده پلی اتیلن شبکه
Environmental Stress – Cracking  Resistans = ESCR  های محیطی ترک خوردگی تحت تنش

 Tolerance  رواداری
 Sheath  روکش بیرونی
 Insulation  روکش عایق

 Messenger  سیم نگهدارنده
 Jacket  الفغ

 Spacer  فاصله نگهدار عایقی
 Compact  فشرده

 Alumni clad  فوالد با پوشش آلومینیوم
 Drum  قرقره

 Aerial Spacer Cable (ASC)  دار هوایی کابل فاصله
 Semi – conductor screen  الیه نیمه رسانا
 Approximate value  مقدار تقریبی
 Nominal value  مقدار نامی

 Conductor  هادی

  
  


