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تجهیزات و یراق آالت کابل فاصله دار فشار :  4-2بخش  
  متوسط و الزامات آزمون

  
Covered and Insulated Electrical Overhead 
Distribution Network Series 
 
 
Part 2-1 : Aerial Spacer Cable Accessories 
 and Acceptance Criteria    
 

  
  
  
  

STD – ASC – A 91-06-16 

  

    



ب  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  

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

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

در . اشـد ب دار مـی  ر فشار ضعیف و فشار متوسط و کابلهای فاصـله دار فشار متوسط، کابلهای خود نگهدا روکش
های متعددی استفاده شـده   ها، از نظرات کارشناسان امر و شرکت نویس مراحل تدوین، بررسی و تصویب پیش

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

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

شانیر به عنوان دستگاه نظارت به ویژه سرکار خانم مهندس زیبا همچنین این کمیته از شرکت 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
ست اندرکاران صـنعت بـرق کشـور در جهـت ارتقـاء مجموعـه       بدیهی است انعکاس نظرات اصالحی تمامی د

  .استاندارد خواهد بود کنندگان حاضر موجب مزید امتنان تدوین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ج  

  باسمه تعالی

  های هوائی توزیع برق روکشدار و عایق شده مجموعه استانداردهای شبکه

  و الزامات آزمون دار فشار متوسط های روکش تجهیزات یرآق آالت هادی:  1-2قسمت 
  

 تصویب کننده
  شرکت توانیر
  مدیر عامل

  همایون حائری                
  

  

  
  تأیید کننده دستگاه نظارت تهیّه کننده
  شرکت توانیر  شرکت مشانیر  دانشگاه تبریز
 معاونت پژوهشی

  
  علی رستمی              

های معاونت مهندسی و طرح
  شبکه

  
  رحمت اهللا اکرم

  
  

  هماهنگی توزیع معاونت
  

  غالمرضا خوش خلق
  
  
  

 رئیس کمیتۀ تدوین استاندارد
  
  

  مهرداد طرفدارحق

 مدیر گروه خط
  
  

  زیبا فاخری دریانی

  مدیر کلّ دفتر پشتیبانی 
  فنّی توزیع

  
  اکبر یاورطلب

  
  
  

 دبیر کمیتۀ تدوین استاندارد
  

  کریم روشن میالنی

 های توزیعمدیر پروژه
  

  هدایت اله مختاری

  اس ارشد دفتر پشتیبانیکارشن
  فنّی توزیع 

  فریبرز یوسف زاده
  
  
  

 
  



د  

  تدوین استاندارد کمیسیون فنی
  های هوایی توزیع برق روکش دار و عایق شده مجموعه استانداردهای شبکه

  فشار متوسط و الزامات آزمون کابل فاصله دارتجهیزات و یرآق آالت :  4-2 بخش
  

  اسامی          
  

  دگی سمت و یا نماین
  

  :رئیس         
  ، مهردادطرفدار حق

  )قدرت –دکترای مهندسی برق (

  
  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد

   دانشگاه تبریز 
  :دبیر       

  روشن میالنی، کریم
  )قدرت –فوق لیسانس مهندسی برق (
  

  
  برق آذربایجان شرقینیروی مهندسی شرکت توزیع  معاون

  هادی و کابل دفتر پشتیبانی فنی توانیر و سرگروه کمیته تخصصی
 

    
  )به ترتیب حروف الفباء(اعضاء

  محمد علی ،  قشنگ پور پیوست
  )مکانیک –لیسانس مهندسی ( 
  

  شرکت آلوکاست ایران -واحد تحقیق و توسعهمدیر 
یراق آالت خطوط فشار  هایدستورالعملسرگروه تدوین پیش نویس 

  ضعیف و متوسط
  

   
    
    

 
 



ه  

  ت مندرجاتفهرس
  صفحه                                عنوان                                                                                                                        

  د  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
  ز  پیش گفتار

  ح  مقدمه  
  1  بردهدف و دامنه کار  1
  1  لزامیا مراجع  2
  2  اصطالحات و تعاریف  3
  5  ها واستهالزامات و خ  4
  5  الزامات عمومی  4-1
  5  طراحی  4-1-1
  5  مواد  4-1-2
  5  مواد فلزی  4-1-2-1
  5  مواد غیر فلزی  4-1-2-2
  6  ها رواداریابعاد و   4-1-3
   6  محافظت در برابر خوردگی  4-1-4
  6  عالمت گذاری  4-1-5
   7  نتاژدستورالعمل مو  4-1-6
  7  الزامات ویژه برای یراق آالت کابل فاصله دار 5
   17  های نوعی، نمونه و جاری ساخت طبقه بندی آزمون 6
  

  
  های فهرست شکل

  
  صفحه                                                                                                               عنوان 
  8    هدار مجهز به اهرم کابلگیرنگ فاصله   1شکل 
  9  های عبوری کارگیری آن در پایه براکت ضد انحراف و نوسان فاصله نگهدار و  نحوه به  2شکل 
  9    صفحه اتصال مقره دوتایی  3شکل 
  10    دار براکت عبوری شبکه کابل فاصله  4شکل 
  10    کلمپ سیم نگهدارنده   5شکل 
  11    دار ابل فاصلهنگهدارنده ک مارپیچی گیر  سیم  6شکل

  12  انتهایی اتوماتیک سیم نگهدارنده فوالدی  کلمپ  7شکل 
  12  دار های انتهایی شبکه کابل فاصله شکل پایه Cکنسول کششی   8شکل 
  13    کارگیری آن دار و نحوه به سیم اصله روکش  9شکل

  14    دار های انشعاب کابل فاصله کلمپ  10شکل 
  14    عایقی مربوطه شکل مفصل هادی و کاور  11شکل 
  14      شکل مفصل سیم نگهدارنده  12شکل 
  15      شیگل   13شکل 



و  

  15      کلمپ انگشتی 14شکل 
  16      براکت زاویه  15شکل 
  16      کلمپ زاویه  16شکل 
  16    پایه مقره سوزنی  17شکل 
  22    آزمون کشش براکت عبوری  18شکل 
  23    آزمون کشش براکت عبوری  19شکل 
  23    کششی رکابآزمون   20شکل 
  23    گیر مارپیچی  آزمون کششی سیم 21شکل 
  23    آزمون کشش کلمپ انگشتی و شیگل  22شکل 
  23    شکل  Cآزمون کشش کنسول کششی   23شکل 
  24  )اسپیسر(آرایش آزمون کششی فاصله نگهدار عایقی   24شکل 
  25  )اسپیسر(های تست به فاصله نگهدار عایقی  موقعیت اعمال ولتاژ 25شکل 

  
  

  فهرست جداول
  صفحه                           عنوان                                                                                                                        

  
  10    کلمپ نگهدارنده 1جدول 
  11    مشخصات سیم گیر مارپیچی -2جدول 
  13    اصله روکشدار مشخصات سیم های 3جدول 
  15      4جدول
  25    مقادیر ضخامتهای گالوانیزه گرم -5جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ز  

  پیش گفتار
 تحـت عنـوان    4-2 قسـمت   ار و عـایق شـده  دروکش توزیع برق های هوایی  استاندارد شبکه اول نویس پیش

 مسـتقر کمیته تخصصـی  که توسط  "و الزامات آزمون  فشار متوسط کابل فاصله دار یرآق آالت و تجهیزات "
به معاونت هماهنگی توزیـع شـرکت تـوانیر     1390ماه سال بهمندر ویرایش اول آن  در دانشگاه تبریز تهیه و

تا ضمن ارسال آن به دستگاه نظارت شرکت مشانیر و اخذ نکته نظرات اصالحی کارشناسـان امـر   ه گردید ئارا
آن تحت عنـوان اسـتاندارد     )ویرایش دوم(خه نهایی نس. های توزیع برق کشور و دفاتر معاونت در کلیه شرکت

عنـوان ی    بـه رسـیده، لینـگ   تصـویب  به ) 4-2قسمت (تجهیزات و یرآق آالت کابل فاصله دار فشار متوسط 
  .صنعت برق کشور منتشر شود استاندارد

ات، های ملی و جهـانی در زمینـه صـنایع، علـوم خـدم      برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت
ها در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل ایـن اسـتانداردها    استاندارد

ز بنابراین، باید همواره ا. ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
  .استفاده کرد  آخرین تجدید نظر استانداردها

  :اند به شرح زیر است تاندارد مورد استفاده قرار گرفتهکه برای تهیه این اسی منابع و مأخذ
، چاپ "روکش دار و عایق شدههوایی  شبکه های توزیع برق "،حق، مهرداد و روشن میالنی، کریمطرفدار -1

   .کابل فاصله دار های توزیع برق با  شبکه چهارم ، فصل 1390 –اول؛ انتشارات  دانشگاه تبریز 
عـایق   وروکـش دار   شبکه های هوایی توزیـع بـرق   هایمجموعه استاندارد –استاندارد صنعت برق ایران  -2

  . دار فشار متوسط کابل فاصله:  4-1 قسمت ، شده
، چـاپ  "دار و عایق شـده  های توزیع برق هوایی روکش شبکه ".طرفدارحق، مهرداد و روشن میالنی، کریم -3

یـرآق االت خطـوط     ، پیوست کتاب؛ مجموعه نقشه های مفهـومی 1390 –اول؛ انتشارات دانشگاه تبریز 
  دار فشار متوسط هوایی روکش

  
  
  
  



ح  

  مقدمه
از یکـی  ) 4-2 بخـش (فشـار متوسـط و الزامـات آزمـون      دار کابل فاصلهتجهیزات و یراق آالت این استاندارد 

 باشـد بـه   مـی  4-2قسـمت   انایر عایق شدهو های هوایی توزیع برق روکش دار  شبکه مجموعه استانداردهای
  .زیر است جدولشرح 

  
فایلی الکترونیکی هر کدام از مجلّدهای مجموعه استاندارد فوق با اسامی مذکور در زیرنویس این صفحه قابل 

 :13اند در این نامگذاری، حروف اختصاری زیر استفاده شده.  ستا در سایت توانیر دسترسی
آالت کابل خود نگهدار فشار  این مجموعه که استاندارد تجهیزات و یراق 3- 2برای مثال فایل الکترونیکی قسمت 

تاریخ شمسی آخرین ویرایش استانداردها . نشان داده شده است STD-MV-ABC-Aمتوسّط است با نام 
  .از نام فایل آمده است بالفاصله بعد

تجهیـزات و   شرایط پذیرش، الزامات آزمون و فنی، ساختار فیزیکی، نحوه عملکردات مشخصاین مجلد شامل 
مبنا و پـیش نیـاز اسـتخراج دیگـر محاسـبات       استاندارد حاضر ،فشار متوسط است دار کابل فاصلهیرآق آالت 

آزمـون  و روش هـای   ی روکـش دار ها شبکهره برداری العمل نصب و بهمکانیکی و الکتریکی مورد نیاز دستور
خریـد  تولیـد یـا   مرجعـی بـرای سـفارش     ،ضـمن تنـوع زدایـی    همچنین این استاندارد .یرآق آالت آنها است

                                                 
  .شود معرفی می (STD-CC)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  1-1بخش  -1
 . شود معرفی می (STD-LV-ABC)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  2- 1بخش  -  2
  شود  معرفی می (STD-MV-ABC)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  3- 1بخش  -  3
  .شود معرفی می (STD-ASC)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  4- 1بخش  -  4
  .شود معرفی می(STD-CC-A)  ):نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  1-2بخش  -5
  .شود معرفی می (STD-LV-ABC-A)): نام فایل(اندارد با کد مخفف این است 2- 2بخش -6
  .شود معرفی می (STD-MV-ABC-A)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  3-2بخش  -7
  .شود معرفی می (STD-ASC-A)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  4-2بخش  -8

STD-MVABC-A∗ حرف . استA  عبارت در جدول فوق در انتهایSTD….  مخفّفAccessories آالت است یعنی تجهیزات و یرآق .  
  .شود معرفی می (STD-CC-I&O)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  1-3بخش  -9

  . شود معرفی می (STD-LV-ABC-I&O)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  2- 3بخش  -10
  .شود معرفی می (STD-MV-ABC-I&O)): ام فایلن(این استاندارد با کد مخفف  3- 3بخش  -11
  .  شود معرفی می (STD-ASC-I&O)): نام فایل(این استاندارد با کد مخفف  4- 3بخش  -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) 

 1  2 3  
  تجهیزات و یراق آالت  1هادی روکشدار فشار متوسط  1

  5هادی روکشدار فشار متوسط و الزامات آزمون
نصب، اجرا و بهره برداری از هادی 

  9روکشدار هوایی

  تجهیزات و یراق آالت  2نگهدار فشار ضعیف  کابل خود  2
  6ضعیف و الزامات آزمونکابل خود نگهدار فشار 

نصب، اجرا و بهره برداری از کابل خود 
  10نگهدار هوایی فشار ضعیف

 تجهیزات و یراق آالت  3کابل خود نگهدار فشار متوسط  3
  7کابل خود نگهدار فشار متوسط و الزامات آزمون

نصب، اجرا و بهره برداری از کابل خود 
  11نگهدار هوایی فشارمتوسط

  دار فشار متوسط و  تجهیزات و یراق آالت کابل فاصله 4فشار متوسط  دار کابل فاصله  4
  8الزامات آزمون

نصب، اجرا و بهره برداری از کابل 
  12دار فشار متوسط فاصله



ط  

  .ن، پیمانکاران و مجریان خواهد بودتولیدکنندگان، مشاورا تامین کنندگان،های توزیع برق کشور،  شرکت
 الیـه  سهدار  هادی روکش نوع در) جدول فوق  4-1قسمت ( استاندارد ایراناستفاده شده در  کابل فاصله دار

روکش مذکور موجـب جلـوگیری از بـروز اتصـاالت      .استی هادی ترجیحاً از نوع آلومینیومی رسانا .باشد می
بهتری بوده عایقی خواص  سه الیه دارای های روکش دار هادی مقایسه با هادی های عایق شده، در. گردد می
این هادی ها فاقـد محـافظ فلـزی    . ادر هستند بطور موقت در برابر اتصال ولتاژ فاز به زمین مقاومت کنندقو 
هـای الکتریکـی در    باشند و احتمـال بـروز شـوک    لمس نمیهستند لذا از نظر ایمنی قابل ) شیلد زمین شده(

  .صورت تماس با آنها وجود دارد
  



 

  روکش دار و عایق شدهع برق توزی های هوایی شبکهمجموعه استانداردهای 
  الزامات آزمونو  فشار متوسط کابل فاصله دار یرآق آالتو تجهیزات :  4-2 بخش

  هدف و دامنه کاربرد -1
هـای   شـبکه   ،ها و الزامات پذیرش تجهیزات جـانبی و یـراق آالت   ن این استاندارد تعیین آزمونهدف از تدوی

سه الیـه و سـیم   دار  ات فنی هادی های روکشمشخص. است وسطفشار متدار  کابل فاصلهبا  هوایی توزیع برق
های هوایی توزیع برق روکش دار و عـایق شـده    شبکه مجموعه استاندارد) 4-1( قسمتدر نگهدارنده فوالدی 

  .ایران بیان گردیده است
بکـار  )  AC  ولتوکیل 33کیلوولت تا  11با ولتاژ ( ق آالت در خطوط هوایی فشار متوسط او یر این تجهیزات

ای ه قآفقط برای نصب یرها آزمون های پذیرش  و خواسته توضیحات استاندارد، شرایط آزمون. شوند برده می
  .خواهند بود فاصله دار لکابمخصوص 

  .عهده افراد واجد شرایط و با تجربه خواهد بوده است که اجرای مقررات آن ب در تهیه این سند فرض بر این :توجه

  لزامیامراجع  -2
کـاربرد   و یا برایحاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است  دارک الزامیم

  :   شوند جزئی از این استاندارد محسوب می ،بدین ترتیب آن مقررات این استاندارد ضروری است
و تجدید نظرهای بعـدی آن  ها  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

هـا ارجـاع داده    در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار بـه آن . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
  . ها مورد نظر است های بعدی آن شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  
2-1 IEC 61284 : Overhead lines – Requirements and tests for fittings , 1997 
2-2 EN BS 3288 : Insulator and conductor fittings for overhead power lines , Part 1,2 , 

1990 
2-3 ASTM A153 : Standard Spacification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel 

Hardware , 2006 
2-4 EN 50397-3 : Covered Conductors for overhead line and the related accessories for 

rated voltages above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. – part 3 Guide to Use. , 
2009, 
 

عـایق  و شبکه های هوایی توزیع برق روکش دار  های  مجموعه استاندارد –استاندارد صنعت برق ایران   5-2
  .هادی های روکش دار فشار متوسط:  4-1 قسمت –شده 

  
  
  
  
  



 

  و تعاریف اصطالحات  3
  :رود کار میه در این استاندارد و تعاریف زیر ب

3-1  
   1آزمون نوعی 

هـای   مشخصهو است انجام شود تا از عملکرد مطلوب  الزم وه یک نوع محصولکه پیش از تولید انب آزمونی است
ها به گونه ای است که بعداز انجام شـدن، احتیـاج   این آزمون .اطمینان حاصل شوداستاندارد آن مطابق الزامات 

اد شـود، کـه   یـد ایجـ  ، طراحی قطعات یا نوع فرآیند تولواردی که تغییراتی در مواد اولیهبه تکرار ندارند مگر درم
  .نمایش داده می شود» T«آزمون نوعی با نماد اختصاری . را تغییر دهد اساسیهای  ممکن است ویژگی

3-2  
   2ای زمون  نمونهآ 

شود تا مشخص کند که محصول  ول یا مجموعه تکمیل شده انجام میهای یک محص که روی نمونه آزمونی است
 .شود نمایش داده می »S« نمونه ای با نماد اختصاری آزمون. اتمام رسیده استه مطابق مشخصات طرح ب

3-3  
   3معمولیآزمون  

برای اثبات و  برای تثبیت مطابقت یراق آالت با الزامات معین شده روی کلیه محصوالتکه آزمونی است 
  .نمایش داده می شود » R«با نماد اختصاری  این آزمون شود درستی آنها انجام می

3-4   
   4ولتاژ نامی

خط و تعیـین آزمـون هـای الکتریکـی در نظـر      که برای طراحی و بهره برداری  است ولتاژی (U)اژ مرجع ولت
  .)است kVبر حسب  نامی مؤثر بیان شده فاز به فازمقدار ولتاژ ( گرفته شده است

3-5   
   5دمای محیط

  .می باشد درجه سانتی گراد 30الی  15از  آزمایشگاه درجه حرارت محیط
3-6   

   6رندهسیم نگهدا
سیم فوالدی گالوانیزه که بصورت موازی با فازها در قسمت باالی شبکه بعنوان نگهدارنده مجموعه کابل ها و 

                                                 
1- Type test 
2- Sample test 
3 - Routine test 
4- Rated voltage 
5 - Ambient temperature 
6 - Massenger 



 

  .گردد نین محافظ شبکه از صاعقه نصب میچهم
3-7  
   )از پیش فرم داده شده( 1سیم گیر مارپیچی 

احتی بر روی هـادی بـا قطـر از    مارپیچی بوده و برداده شده بصورت فرم  ت هادی که دارای سیم هایاتصاال
  .هادی بکار برده شود و نگهداری به منظور کشیدند تا یچیده می شوپ ،پیش طراحی شده

3-8   
   2مخروطی اتوماتیککلمپ 

متصل می نمایـد و بـه نحـوی طراحـی شـده      و یا پایه نگهدارنده یک محکم به  را سیم فوالدیسیله ای که و
) بسـت، براکـت یـا قـالب    (سـازه نگهدارنـده   پایه یا را به  سیم که نیروی کشش مکانیکی مشخص شدهاست 
  .دماین منتقل

3-9  
   3مفصل کششی 

، طراحـی و  که برای اتصال دو سر هادی در حال کشش گویند وسط اسپن )اتوماتیک یا دو راهه( پرسیاتصال به 
  .شود نصب می پرسیاین موف بصورت  .گویندنیز  میانی تحت کشش مفصلبه این قطعه ، ساخته شده است

3-10  
   اتصاالت 

این قطعه بنـام کابلشـو    .دنمی شو الکتریکی بکار بردهبه تجهیزات  کابلکه برای اتصال هستند فلزی  قطعات
  .شود ویا ترمینالهای اتصال نیز نامیده می

3-11  
   4کانکتور انشعاب 

ایـن  . شـود  بکار برده می) نبدون قطع آ(وسیله فلزی که برای اتصال سر هادی انشعاب فرعی به هادی اصلی 
ی ایـن کانکتورهـا  . بوده و دارای محفظه عایق شده و گیـریس اتصـال اسـت   بصورت دوشیاره موازی کانکتور 
  .یابند  وکش، دو هادی بهم اتصال میبصورت دو شیاره ساده که با برداشتن ر انشعاب

3-12   
   (SMSL) 5مجاز لغزش حداقل نیروی

بـه  که  است تأمین کننده تولید کننده و وسط خریدار و یا اعالم شده توسطحداقل نیروی مجاز تعیین شده ت
  .داشته باشدوجود  کلمپ از روی کابلیا احتمال در رفتن و  اعمال آن طشر

                                                 
1 - Factory – formed helical conductor fitting 
2 - Automatic Cone clamp 
3 - Tension joints 
4 - Branch connector 
5 - Specified minimum slip load 



 

3-13   
  (SMFL) 1مجاز شکستحداقل نیروی 

نیکی مکـا شکست  که در آناست حداقل نیروی مشخص شده توسط خریدار و یا اعالم شده توسط تأمین کننده 
  .رخ ندهد

3-14   
  (SMMDL) 2مجاز تخریب مکانیکیحداقل نیروی 

در آن تغییـر شـکل   که است حداقل نیروی مشخص شده بوسیله خریدار و یا اعالم شده توسط تأمین کننده 
  .بوجود نیاید  )دفرمه شدن(غیر قابل قبول 

3-15  
   (RTS) 3نامی هادیاستقامت کششی  

اسـت کـه از روش محاسـبه مقـادیر      هـای تشـکیل دهنـده هـادی     ز مفتولاستقامت پارگی هر رشته ا نیروی
  .بدست می آید )تقریبی(مشخص شده کششی 

3-16   
  (MBL) 4حداقل نیروی شکست

  .شود توسط تولید کننده هادی داده باید نشده باشد که در صورتیکه در استاندارد مشخص حداقل نیروی پارگی هادی
3-17   
   5د ردیابیک
  .باشد می تجهیز اطالعاتی درباره سازنده و سال ساخت حاوی روی محصول، کهعالئم تجاری  

3-18   
   6یرآق آالت بی متال

  .متفاوت مناسب هستند جنستجهیزاتی که برای اتصال هادی های با 
3-19   

   7کانکتور
 ع کششی و یاتواند به دو نو شود و می یا سیم ارت بکار برده میای که برای اتصال یک یا چند هادی و  وسیله

  .غیر کششی باشد
                                                 

1 - Specified minimum failure load 
2 - Specified minimum mechanical damage failure load 
3 - Rated tensile strength 
4 - Minimum breaking load 
5 - Traceability code 
6 - Bimetallic fittings 
7 - Connector 



 

3-20   
   1لغزش ضریب فاکتور

را  (RTS)نسبت نیروی کششی در روکش هادی در زمان شروع لغزش به مقدار استحکام کششی مجاز سیم  
بـدان معنـی اسـت کـه در      ٪ 100معـادل   Xفاکتور لغزش به عنوان مثال . گویند )Xیا فاکتور(فاکتور لغزش 

  .دهد هیچ لغزش نسبی بین روکش و هادی رخ نمی (RTS) نیروی تا حد پارگی هادی
  3-21  
   2التآنقشه مفهومی یرآق  

انـد شـامل خالصـه مشخصـات مکـانیکی و      رسم فنی یراق یا تجهیز و حاوی ابعـاد اصـلی آن اسـت،که میتو   
  .الکتریکی آن نیز باشد

  
  الزامات و خواسته های پذیرش  4
  زامات عمومیال 4-1
 طراحی 4-1-1

 :یراق آالت بایستی موارد زیر در نظر گرفته شوند در طراحی
 ؛در طول دوره بهره برداری عدم آسیب رساندن به هادی -
، از جمله جریان اتصال کوتـاه  و بهره برداری خطدر برابر نیروهای مکانیکی مربوط به نصب استقامت کافی  -

 ؛مختلـف بعـد از سـفت کـردن     شل نشدن اجزای ،درجه حرارت و شرایط زیست محیطی و حداقل و حداکثر
  خط گرم، بروش امنیت و امکان جابجایی آسان در حین تعمیر و نگهداری 

   .سطوح تماس یراق آالت پرسی با هادی یا سیم زمین قبل از نصب باید کامالً از هر گونه آلودگی تمیز شوند - 
  مواد 4-1-2

 .شده آن را تأمین کنندتا نیازهای تعریف  یراق آالت باید از مواد مناسب ساخته شوند
  مواد فلزی  4-1-2-1

انتخاب شوند و مستعد به خوردگی و آسیب   رسانی در چرخه عمر مفید سرویسمواد باید منطبق با الزامات 
  .هادی یا سیم زمین شونداید باعث خوردگی بخشهای مختلف آنها نب. نددر مقابل تنشها نباش

 .باشند ر سرد در اثر پرسحمل کایراق آالت پرسی باید قادر به ت جنس
  .داشته باشندرا ضربه  در برابرمناسب ت مپرس شده باید بعد از پرس مقاو یاجزای فوالد

  : نمونه هایی از مواد مناسب به شرح زیر آمده است
  آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم؛ -
  فوالد گالوانیزه شده؛ -
  

                                                 
1 - X Value 
2 - Accessorise conceptual drawings    



 

  گالوانیزه شده؛2یا نشکن 1چدن چکش خوار  -
 د ضد زنگ؛فوال -
 .مس و آلیاژهای مس -

 .مربوطه مورد استفاده قرار گیرد ISOشود که استانداردهای توصیه می

  مواد غیر فلزی  2-2- 4-1

مواد غیر فلزی به کار رفته باید مقاومت بسیار خوبی در برابر فرسایش داشته و قادر به تحمل درجه حرارت 
 ، اشعه ماوراء بنفشازنباید مقاومت کافی در برابر اثر مواد. کاری خط بدون تغییردر خواص ماده باشند

(U.V)  این مواد نباید با اجزایی که در تماس  .باشندرا داشته آلودگی هوا و اثرات درجه حرارت کاری و
  .هستند فرآیند خوردگی ایجاد کنند

   ها ابعاد و روا داری 4-1-3
هـا و نحـوه    اید حاوی ابعاد و انـدازه ها ب نقشه .اشنده بنشان داده شد سفارش خرید ابعاد باید در نقشه قرارداد

بایـد اطمینـان   .  ذکر شـده باشـد  ) IEC 61284 , BS 3288 : مانند(و در آنها مراجع استانداردها مونتاژ بوده 
  .دناعمال شده با در نظر گرفتن الزامات مکانیکی و الکتریکی می باش )ها رانستل( ها روا داریکه  حاصل شود

  حافظت در برابر خوردگیم 4-1-4
عوامـل   ، هادی و سیم زمین بایستی در برابر خوردگی ناشی از جـو و سـایر  کلیه قستهای یراق آالت مقره ها

   .باشد می نگهداری نیز تعمیرات و مانند حمل و نقل ومواردی  این موضوع شامل. محافظت شوند
طبـق  ، بایسـتی  )بجـز فـوالد ضـد زنـگ    ( معرض هوای آزاد کار خواهند کرد کلیه قطعات آهنی که درسطح 

ISO1461 ندگالوانیزه گرد یا استانداردهای معادل آن.  
عالوه بر این  نباید هرگز تماس بین فلزات منجر به اختالف پتانسیل الکتروشیمیایی و در نهایت باعث بوجود 

ن امـر بـه خصـوص در    ای. از تجهیزات ایجاد شود برداریبرای بهره مشکلی آمدن خوردگی گالوانیک گردد و 
  . قسمتهایی که یراق آالت با هادی در تماس هستند حائز اهمیت است

د قبـل و  نمی توان رزوه های داخلی. نیزه ایجاد شوند یا رولینگ گردندهای خارجی باید قبل از گالوا کلیه رزوه
  .نفتی یا گریس آغشته شوند وادیا بعد از گالوانیزه زده شوند و اگر بعد از گالوانیزه ایجاد شدند بایستی به م

  عالمت گذاری 4-1-5
عالمت گذاری باید طوری انجام شود تا در سیستم قابلیت ردیابی برای هر یک از قطعات و اتصـاالت حاصـل   

، یراق آالت باید بشـرح زیـر بـه وضـوح  و پـاک      توافق بین خریدار و تولید کننده در غیر این صورت با .شود
  . گذاری شوند نشدنی عالمت

  ریخته گری -الف
  ،)کد مرجع، کمترین نیروی شکست(مشخصات یراق  -
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -

                                                 
1 - Mall enable 
2 - Ductile 



 

 ،کد ریخته گری -
  آهنگری -ب

 ،)کد مرجع ، کمترین نیروی شکست(مشخصات یراق  -
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -
  اتصاالت و صفحات -پ

 ،)جع ، کمترین نیروی شکستکد مر(مشخصات یراق  -
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -
  مونتاژ یراق آالت -ت

 ،)کد مرجع ، کمترین نیروی شکست(مشخصات یراق  -
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -
  ،قطر هادی مورد نیاز  و یا کد هادی با توجه به توافق سازنده و مشتری -
 ،)مگر در مواردی که معیار شکستن پیچ باشد(تاور سفت کردن پیچها اندازه گش -

  یراق آالت پرس هادی -ج
 ،)کد مرجع ، کمترین نیروی شکست(مشخصات  -
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -
 ،هادی یا کد اندازه -
 ،قالب پرس اندازه -
  ،طول پرس -

  دستورالعمل مونتاژ  4-1-6
  .ارائه نمایدرا  یرآق آالت ژنیاز باید سازنده دستورالعمل مونتادر موارد مورد 

  
   دار کابل فاصلهای یراق آالت الزامات ویژه بر     5

بایسـتی تمـامی    .اد مجاز و مـاهر انجـام شـود   باید توسط افر کابلهای فاصله دار نصب و راه اندازی تجهیزات 
بایـد  . ه و طبق دستورالعمل کارخانه سازنده عمل گرددموارد مرتبط و مذکور در استاندارد در نظر گرفته شد

از هرگونه آلودگی که ممکن است تاثیر منفی بر خواص الکتریکی و مکانیکی یرآق آالت و تجهیـزات داشـته   
  .باشد اجتناب شود و این موارد پیش از شروع نصب رفع شوند

اسـتفاده شـود    استاندارد نصب و اجراارائه شده در  ه می شود در نصب کل سیستم از روشبه طور کلی توصی
اتصال یرآق آالت با کابـل  . برداشته نشود کابل فاصله دار  تا حد امکان در  طول هر مسیر خط، روکش هادی



 

شود و لیکن عایق کاری قسمتهای لخت شده و برقدار با استفاده از انجام کابل برداشتن روکش بایستی بدون 
   .باید انجام شودز کاورهای عایقی متناسب با هر تجهی

. هـادی باشـد   (RTS)حداقل استحکام کششی مجاز % 90کمتر از  جانبی نباید1استحکام مکانیکی تجهیزات 
جلـوگیری   روکـش و و یا الیه بین هادی  رطوبت به داخل هادیباید از نفوذ و باشند می ضد آب یرآق آالت 

   .شوند  در ادامه یراق آالت شبکه کابل فاصله دار معرفی می . کنند
  )اسپیسر ( عایق  نگهدار  فاصله -2-1- 5

نصب پس از بطوریکه  می شود نصبروی سیم فوالدی نگهدارنده و در موقعیت مناسب  بر نگهدار  فاصله
ساختار نمونه فاصله . وارد شودبه آنها گونه نیروی طولی  نباید هیچ و موقعیت خود حرکت کند نباید از
از  بایستیهای اهرمی آن  و کابلگیرنگهدار   فاصله. آورده شده است )1( در شکلاستاندارد ملی ایران  نگهدار
ام مکانیکی الزم در برابر تحمل کو دارای استحخورشید  بنفش ماوراءدر مقابل اشعه  مقاوم HD PE جنس

بر روی رئوس یک مثلث  ها کابلشود که  ای انتخاب می به گونهسه فاز  ابعاد فاصله. باشندوزن کابل 
   .مورد نیاز تامین گرددشود تا فاصله خزش  هایی سعی می گرفته و با ایجاد چترکاالضالع قرار  متساوی

متر تعیین گردیده  میلی 240کیلو ولت  33تا  20در استاندارد ایران برای ولتاژ فاصله بین دو فاز کناری 
ه دلیل افزایش خاصیت خازنی و ب(سازی حریم و افت ولتاژ خط  منظور کاهش باند آزاد عموماً به کهاست 

  . باشند مورد استفاده می) کاهش اثر سلفی
  

  
  اهرم کابلگیرنگهدار مجهز به  فاصله  -1شکل 

  
ها نیز متفاوت بوده و یک جریان الکتریکی  متفاوت باشد دانسیته شارژ الکتریکی آن کابلنگهدار و روکش  جنس فاصلهاگر : یادآوری

ترین جنس  نگهدار خواهد گردید بنابراین مناسب ده و نهایتاً موجب پیری روکش و یا فاصلهها به وجود آم سطحی بین آن
  .باشد نگهدارها پلی اتیلن می فاصله

  و نوسان براکت ضد انحراف  2 -2- 5
دار به ویژه در مناطق دارای باد شدید و یا انحراف های فاصله جهت جلوگیری یا کاهش نوسانات کابل براکتاین 

فاصله نگهدار در حالیکه مذکور  تاب  .رودکار می درجه مسیر خط به 10الی 5گهدار در زوایای انحراف بین فاصله ن
بایستی و  گردد ها می   خوردن آن در روی پایه تابلوزی شکل را از قسمت پایین آن نگه داشته و مانع انحراف یا 

  .دهد کارگیری آن را نشان می وه  بهاین قطعه و نحتصویر ) 2(شکل . نسبت به تیر کامال عایق باشد

                                                 
1 - Rated  Tensile Strength 



 

  

             
                               نوسان نحوه قرار گیری براکت ضد انحراف و - براکت ضد انحراف و نوسان                             ب -الف

  بوریهای ع کارگیری آن در پایه نحوه به  فاصله نگهدار و و نوسان براکت ضد انحراف -2شکل 

  .تواند از جنس پلی اتیلن و به صورت یکپارچه و با فاصله قابل تنظیم ساخته شوند ها می براکت ضد انحراف روی پایه :یادآوری

  صفحه اتصال مقره دوتایی  2-3- 5
ای  نمونه. رودبکار میدرجه  60الی  30بین زاویه  براکتاین قطعه جهت بستن دو عدد مقره اتکایی بر روی 

باشد  جنس این قطعه از چدن داکتیل با روکش گالوانیزه گرم می .شود مشاهده می) 3(عه در شکل از این قط
نقشه معمولی این قطعه به  .و بایستی بار عمودی حاصل از وزن کابل و کشش موجود در آن را تحمل نماید

ر با دو مقره سوزنی در پیوست شماره دو آمده است و نحوه مونتاژ و آرایش پایه زاویه دا ASC-A-22شماره 
نمایش  ASZ-A2P-Bپیوست شماره یک تحت شماره  4- 3در استاندارد نصب و اجرا کابل فاصله دار قسمت 

  .داده شده است
  

  
   بر روی براکت زاویه نحوه قرارگیری -ب                 صفحه اتصال مقره دوتایی  -الف      

  صفحه اتصال مقره دوتایی -3شکل 
  عبوری براکت   2-4- 5

. شود شوند از یک براکت استفاده می های عبوری که به صورت آویزی در هر سکشن استفاده می در کلیه پایه
باید تحمل نیروی  شود و می ساختهمقاوم از آلیاژ  گری آلومینیومی  این کنسول به صورت یک براکت ریخته

متر از محل اتصال به پایه  سانتی 62راکت طول این ب. را داشته باشد کیلو نیوتن 20تا میزان ) عمودی(وزن 
  . شود های یک سررزوه به پایه بتنی متصل می توسط دو سوراخ و پیچ) 4(بوده و مشابه شکل 



 

 
           اری پایهوجه کننحوه قرارگیری  - ب                              شکل براکت عبوری   -الف                                                         

  دار براکت عبوری شبکه کابل فاصله -4شکل 

  کلمپ سیم نگهدارنده -2-5- 5
 دواز یک کلمپ مخصوص  )در آرایش عبوری شبکه( عبوری راس براکته در دسیم نگهدارن تثبیتبمنظور 
ده می طراحی شده است استفا گالوانیزه که برای رنجهای مختلف سیم نگهدارنده فوالدیتک پیچه شیاره 
برای  باشد و طوری طراحی شده است که گیرایی الزم  جنس کلمپ از چدن داکتیل گالوانیزه گرم می .گردد

رخش چو موقعیت خود بر روی براکت عبوری را با عدم را داشته  بدون لغزش نگهدارای سیم در محل نصب
   .حفظ نماید

  : است )1(ه بشرح جدول دسیم نگهدارنقطرهای برای استاندارد محدوده 
  کلمپ نگهدارنده 1جدول 

  محدوده  قطر شیار  مشخصات سیم قطر سیم فوالدی طول اسپن
  میلی متر 8-10  7×28/3  میلی متر 67/9  متر 70تا 

  میلی متر10- 5/12  19×21  میلی متر 05/12  متر 70بیش از 

شبکه  شکل بسته شده ودقیقاً در وسط و باالی فاصله نگهدار لوزی توسط این کلمپ سیم نگهدارنده فوالدی 
چنین شرایط  متقارن در مقابل برخورد صاعقه حفاظت کرده و همبصورت چتر  مشابه یکرا  دارکابل فاصله

  .آورده شده است )5( قعیت کلمپ در شکلمو .نمایدمتعادل مکانیکی ایجاد 
  

 
  روی کنسول عبوری نحوه نصب بر - شکل کلمپ سیم نگهدارنده                                ب -الف

  کلمپ سیم نگهدارنده  -5شکل 
  



 

   آلومینیومی  مارپیچی گیر سیم  2-6- 5
. آلومینیومی استفاده شودمارپیچی از سیم گیر باید های انتهایی   دار در پایه  جهت محکم کردن کابل فاصله

طول با چسبیده و به هم از قبل فرم داده شده به صورت قطعه مذکور از چندین رشته آلومینیوم آلیاژی 
  . باشد میمارپیچی مناسب با قطر کابل مربوطه 
  :باشد می )2(جدول مشخصات این قطعه بشرح 

  مشخصات سیم گیر مارپیچی - 2جدول 

 طول  برچسب رنگ
  میلی متر

  قطر گیرایی سیم گیر مارپیچ
  میلی متر

  قطر کابل
  ردیف  میلی متر

  1  5/23 – 24   5/22 -24  میلی متر 1000  زرد
  1  26 – 27   5/25 - 5/27  میلی متر 1050  قرمز

  3  7/29 – 31   31 - 5/32  میلی متر 1150  نارنجی
  4  31 - 5/32   31 - 5/32  میلی متر 1200  مشکی

موجب افزایش اصطکاک بین  سیم پیر مارپیچی آلومینیومیداخلی زبر بودن سطح  ی ووضعیت چسبندگ
. کند دار کمک می گردد و به نگهداری کابل فاصله ی میآلومینیوممارپیچی  گیر  دار و سیم سطح کابل فاصله
به مقره کششی در  انگشتی    این قطعه توسط کلمپ .است  انتهای تا شده و با Uبشکل  سیم گیر مارپیچی

 میلی متر 65در استاندارد ایران  قطعه قوس انتهاییکه شعاع  شود متصل میشکل  Cکنسول انتهایی 
  . دهد را نشان می  آلومینیومیمارپیچی گیر  از سیم ای نمونه) 6(شکل . باشد می
  

  
  نحوه قرارگیری سیم گیر در زنجیره کششی  -سیم گیر مارپیچی                                                  ب - الف                           

    دار نگهدارنده کابل فاصله مارپیچی گیر  سیم -6شکل

  سیم فوالدی مخروطیهایی انت  کلمپ -2-7- 5
اتوماتیک مخروطی   کلمپبایستی از  در شبکه  سیم فوالدی برای انتهایی کردن، جهت سهولت در نصب

سیم فوالدی باید استحکام  محدوده قطراین کلمپ متناسب با . شوداستفاده ) 7(شکل مطابق شکل 
بایستی حداقل استحکام مکانیکی باندازه  IEC61284طبق استاندارد . مکانیکی و گیرایی الزم را داشته باشد

90 %UTS  )را داشته باشد فوالدی سیم) حد نیروی پارگی.  
  
  



 

       
  روی پایهنحوه نصب کلمپ  -ب                        اتوماتیک          )انتهایی (مخروطی  شکل کلمپ -الف

  اتوماتیک سیم نگهدارنده فوالدی انتهایی  کلمپ -7شکل 

  )انتهاییپایه (شکل  Cنسول کششی  ک 2-8- 5
  .شود استفاده می) 8(شکل مشابه شکل  Cاز کنسول  ، دار شبکه کابل فاصلهدر آرایش کششی انتهایی کردن  برای

کنسول مذکور متناسب با طول اسپن و کابل مربوطه و همچنین شرایط آب و هوایی منطقه بایستی دارای استحکام 
. گالوانیزه گرم ساخته شده است با روکشل از ناودانی و نبشی جوش داده شده این کنسو. مکانیکی الزم باشد

باشد، بطوریکه در  های موجود بر روی کنسول طبق درخواست مشتری و نقشه پیشنهادی وی قابل ایجاد میسوراخ
  .اشدب استاندارد توانیرنیکی آن تاثیر منفی نداشته و متناسب با سوراخهای پایه های بتنی استحکام مکا

در مواردی که امکان نصب مستقیم سیم نگهدارنده بر روی تیر وجود ندارد ، میتوان محل نصب سیم نگهدارنده را 
  .بایستی به تایید مشاور خط مربوطه برسد هتعبیه نمود ک) ناودانی(با ایجاد سوراخ در قسمت باالیی یال کنسول 

استاندارد این که در  .تواند مورد استفاده قرار گیرد کنسول برای دو حالت سکشن وسط خط و یا انتهایی خط می
  .رایشها یکسان خواهد بود آبرای هر دو حالت 

استفاده از سیم مسی با مقطع  باید باها  های کششی، سیم فوالدی نگهدارنده و بدنه کلیه تجهیزات از جمله کنسول در پایه : یادآوری
  . دشونهدایت زمین به سیستم   (A> 35 mm2)مناسب 

 
  بر روی پایهنحوه نصب کنسول  - شکل کنسول                        ب -الف

  دار های انتهایی شبکه کابل فاصله شکل پایه C کششی کنسول -8شکل 

  دارسیم اصله کردن روکش  2-9- 5
ای کششی و ه آرایشجمپر عبوری روی مقره سوزنی  دار لهفاص بمنظور محکم نمودن محل نشیمنگاه کابل

 سیم اصله سیم گیر مارپیچ استیل با. دار استفاده شود دار باید از سیم اصله روکش اویه شبکه کابل فاصلهز
  . دهد کارگیری آن را نشان می دار و نحوه بهساختار سیم اصله روکش) 9(شکل . استروکش ترموپالستیک 



 

  
  نحوه نصب  - ج                نمای مقطع           - نحوه قرار گیری                    ب - الف    

  کارگیری آن دار و نحوه به سیم اصله روکش -9شکل

  :باشد می )3(جدول شرح ه های اصله بر اساس قطر کابل ب مشخصات سیم
  مشخصات سیم های اصله روکشدار 3جدول 

  ردیف  قطر کابل اصلهقطر گیرایی سیم طول
  1  5/23 – 24   5/22 -24  میلی متر 500
  2  26 – 27   5/25 - 5/27  ترمیلی م 700
  3  7/29 – 31   31 - 5/32  میلی متر 800
  4  31 - 5/32   31 - 5/32  میلی متر 850

  
  های انشعاب و اتصال کلمپ 2-10- 5
های دو  کلمپ از ،کابل  برداشتن روکش با های روکشدار سه الیه، هادیاتصال ایجاد گیری و یا  برای انشعاب 

  .شود میاده استف آلومینیومی شیاره موازی
نصب از و همچنین عایق سازی محل اتصال بعد  فاصله دار قابل توجه نحوه لخت کردن کابل ونکته مهم 

بایستی عمل انشعاب گیری بدون آسیب رساندن به  EN50397-3طبق استاندارد . استشیاره  دوکلمپ 
  .هادی و در نهایت عایق سازی محل انشعاب با کاور عایق مناسب انجام گیرد

همچنین این  .بوده و محل اتصال را بصورت کامل آببندی نماید UVجنس عایق باید مقاوم در برابر اشعه  
  :های زیر را داشته باشند کاورها باید ویژگی

  مقاوم به گرما ناشی از تابش نور آفتاب  - 1
  بندان مقاوم در مقابل سرما و یخ - 2
و شرجی بدون هوا و اکسیداسیون،  نها با آب باران و شبنمهای محیط و اسیدیته آ مقاوم در برابر آلودگی - 3

  های شن روی آنها و آمیخته شدن نشستن امالح و ذرات و النه
  .باشد مجاز نمی  در این کابل (IPC)های دارای دانه فرورونده  استفاده از کلمپ :یادآوری

  



 

         
    

  دار های انشعاب کابل فاصله کلمپ -10شکل 
  یا دو راههل مفص  5-2-11

مفصل که دو راهه و اتصال د از ندر وسط اسپن و قسمتهایی که هادی یا سیم نگهدارنده باید بهم متصل گرد
از جنس آلومینیوم خالص  ،اتصال میانی استفاده شده برای هادی .گردد استفاده می میانی نیز گفته می شود،

  .گیرد رار میرالعمل نصب مورد استفاده قبوده و بصورت پرسی طبق دستو
بدین . محل اتصال هادی کامال عایق گردددر بایستی  های فاصله دار کابل EN50397-3با توجه به استاندارد 

حفاظـت سـطوح برقـدار و    رعایت ایمنـی و  به روش مناسب جهت   منظور بایستی بعد از انجام عملیات پرس
تمـام اتصـاالت بایـد    . پوشانده شوند 1عایق حرارتی روکشجلوگیری از نفوذ آب، با کاور عایقی و یا همچنین 

دستورالعملهای وزارت نیرو یا توافق بین مشتری ، دارای مشخصات الزم مکانیکی طبق استانداردهای مربوطه
   .و خریدار باشند

  .اشدهادی داشته بی با روکش خواص مشابه بایستی اتصال میانی هادیعایقی  کاور
  .انجـام شـود   1- 1هادی روکـش دار بخـش   استاندارد  الزمات عایقیطبق   "باالولتاژ  آزمون"اید این مورد،  بدر  
ابعاد اتصال میانی باید متناسب با استاندارد برای هادی مربوطـه انتخـاب شـود و محـل پرسـها نیـز بایـد طبـق          

  .شوداتصال در طول آن محو طول هادی باید در حدی باشد که   .انجام شود تدقه دستورالعمل سازنده ب
  .باشد رای سیم نگهدارنده مفصل از جنس فوالد گالوانیزه میب

  

  
  )دو راهه(مفصل  - ب                              )دو راهه(مفصل کاور عایق  -الف

  مربوطه و کاور عایقیهادی شکل مفصل  -11شکل 
  

  
  

  شکل مفصل سیم نگهدارنده -12شکل 
  شیگل - 2-12- 5

                                                 
1 - Termofit coer 

  خط گرم رکاب و کانکتور-ب یاردوشکلمپ-الف



 

  . شود استفاده می) شیگل(کششی از زنجیر یره زنجبرای ایجاد اتصاالت کششی در 
  .سازنده باشد SMFLشیگل بایستی دارای استحکام مکانیکی در حد 

  .گرم و دارای پیچ و مهره گالوانیزه گرم شده  و اشپیل استیل استجنس شیگل از فوالد گالوانیزه 
  .کیلو نیوتن باشد 70کششی  تحکاماسشیگل باید حداقل دارای ، استاندارد برای شبکه کابل فاصله داراین در 

  
  شیگل  -13شکل 

  کلمپ انگشتی  2-13- 5
دارد بایستی استحکام مکانیکی در حد  دار فاصله نگهداری کابلکلمپ انگشتی با توجه به نقشی که در 

SMFL  شرکت سازنده را داشته  
ی مربوطـه از جـنس   تگشـ پ انمـ با توجه به اینکه جنس سیم گیر مارپیچی آلومینیومی می باشد، بایستی کل

  .سیم گیر مارپیچی باشد اندازهالومینیوم آلیاژی مقاوم و متناسب با 
  .کیلو نیوتن باشد 70کششی  استحکاماستاندارد برای شبکه کابل فاصله دار کلمپ انگشتی باید حداقل دارای این در 

  
  کلمپ انگشتی -14شکل 

  کنسول زاویه 2-14- 5
طراحی شود که فواصل مورد نیاز برای فازها را در زوایای مختلف ایجاد نموده  به گونه ایکنسول زاویه باید 

  .لثی فازها را حفظ نمایدثپیکربندی م و
  .شودبایستی از ناودانی فوالدی جوشکاری شده با روکش گالوانیزه گرم ساخته  زاویه ای کنسول

تعبیه  ای زاویه ئه شده بر روی کنسولگاه مقره و پایه مقره دوتایی باید طبق نقشه مفهومی ارا محل نشیمن 
  :است )4( ایی بشرح جدولدوتموارد لزوم استفاده از پایه مقره در  .گردد

  4جدول
  

 ولتاژ سیستم
 کیلو ولت

 زاویه خط
الزام استفاده از   سایز هادی درجه

  پایه مقره دوتایی

35 - 25  
  نیست الزامی  تمام هادی ها 44-7
  ی نیستالزام  150تا مقطع  45–60
  الزامی است  مقطع  و باالتر120 45–60



 

 
  براکت زاویه -15شکل 

  کلمپ زاویه   2-15- 5
بودن زوایا در  با توجه به متغیر. ه استفاده شودزاویه بایستی از کلمپ زاوی پایهجهت نصب سیم نگهدارنده به 

را  نگهدارنده نیروی کششی سیمدرجه تحمل  60زاویه ، این کلمپ بایستی تا نیروی برق انواع خطوط توزیع
  . داشته باشد

  .استحکام کششی سیم نگهدارنده باشد، % 90کلمپ بایستی حداقل استحکام 
  

  
  کلمپ زاویه -16شکل 

  
  مقره سوزنی یا اتکایی   5-2-16

 .نصب شـود ) اتکایی و یا سوزنی نوع چینی و یا پلیمری(ممکن است با انواع مختلف مقره ها  کابل فاصله دار
 مقـره  با این حال نوع و جنس مقره از لحاظ اینکه هادی روکش دار بتواند به درستی به شیار باالیی یا کناری

  . متصل شود، اهمیت دارد
  پایه مقره سوزنی 5-2-17

پایـه  . استفاده شـود مقره  پایهاز بایستی ، جمپر عبوری بمنظور نصب مقره سوزنی بر روی در آرایش کششی 
  .باشد میبا روکش گالوانیزه گرم سمه فوالدی جوش شده متشکل از نبشی و ت

  

  
  سوزنی پایه مقره -17شکل 

  
  عالمت گذاری -5-3

  :ندباشو درج شده باید موارد زیر موجود  2-4 قسمتی تمامی محصوالت ذکر شده در وربر



 

  مت تجاری یا آرم کارخانه سازنده،عال 
  رجع،کد محصول و یا م -
  له،کد ردیابی یا شماره محمو -
  ،سطح مقطع مناسب برای کاربرد حداقل و حداکثر محدوده -
  ت نیاز،در صورگشتاور سفت کردن یا اندازه قالب  -
  ،کد بازیافت -

  .شودهای خاص دیگر باید با  توافق بین مشتری و سازنده انجام  عالمت گذاری در صورت نیاز، :نکته

  تضمین کیفیت 5-4
به منظور بررسی کیفیت یراق آالت در طـول فراینـد    امات این استانداردالزبرنامه تضمین کیفیت با توجه به 

 (QC plan)داشـتن طـرح و برنامـه کنتـرل کیفیـت       .باید اجرا گردد) با توافق بین خریدار و فروشنده( تولید
  .الزامی است

انداردهای هم ردیـف آن آورده  و سایر است 9000جزئیات اطالعات در مورد استفاده از تضمین کیفیت در استاندارد ایزو  :توجه
  .شده است

  ی نوعی، نمونه و جاری ساختطبقه بندی آزمونها   6
  های نوعیآزمونهای  6-1
  کلیات 6-1-1

بـه طـور معمـول    این آزمون . در نظر گرفته شده است های طراحی نوعی بمنظور صحه گذاری ویژگیآزمون 
. شود س مواد یراق آالت تغییری ایجاد شود تکرار میطراحی یا جن فقط یکبار انجام شده و تنها زمانی که در

  .حصول با الزامات طراحی استهای نوعی نشانگر منطبق بودن م آزمون نتایج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  کاربرد -6-1-2

 .بر روی یراق آالت انجام شود 7شماره نوعی بایستی طبق جدول آزمون 



 

  



 

   ای نمونه های آزمون   6-2
  کلیات   6-2-1

  .ه بمنظور صحه گذاری در کیفیت جنس مواد و روش ساخت یراق آالت در نظرگرفته شده استنمونآزمون 
  کاربرد  6-2-2

هـا جهـت    نمونه. انجام شودالف، پیوست  7نمونه یراق آالت خطوط هوایی بایستی طبق لیست جدول  آزمون
ها را انتخاب  دارد نمونه حقخریدار  .اخت شده انتخاب شوندباید به طور تصادفی از میان یراق آالت س آزمون
  .)گیرد معموالً در مناقصات انجام میاین امر (نماید 

  نمونه برداری و معیارهای پذیرش  6-2-3 
  EN BS 3288-1 بایـد طبـق اسـتاندارد    ، خریدار و فروشنده بین در صورت عدم تضمین روش نمونه برداری

سـطح  (و جزئیات شـیوه آزمـون   ) ها یا متغیرهاویژگی بر اساس(نمونه ، نوع بازرسی  در هر آزمون .انجام شود
، بایـد بـین خریـدار و فروشـنده     )، نمونه تکی، دوتایی یا چند تـایی و غیـره  ، سطح کیفیت قابل قبولبازرسی

  .توافق گردد
هـا  براسـاس متغیرهـا، قابـل      ی نمونه، بازرسها در دسترس باشند از اندازه گیریزمانیکه تعداد زیادی  :توجه
هـای مشـابه    هـای شکسـت و آزمـون    در مورد آزمون. ا استها بر اساس ویژگیه از روش بازرسی نمونه رت قبول
بر اساس  های هم اندازه و رداری و بررسی  نمونهبین کیفیت قابل قبول و کیفیت ذاتی با انجام نمونه ب تفاوت

  .گردد گیها و متغیرها بهترمشخص میویژ
 .هـا مهـم باشـد    انتخـاب روش متغیرهـا و یـا ویژگـی     ی، ممکـن اسـت  با توجه به هدف فرآیند نمونـه بـردار  

ممکن است خریدار روش پذیرش نمونه گیری بر اساس ویژگیها را پیشنهاد کنـد تـا مطمـئن    به عنوان مثال 
و تولید کننده نیز ممکـن اسـت انـدازه گیـری     ابعادی هستند  های رواداریر محدوده شود قطعات محموله د

زیرا عالقمند است حجم زیادی از محمولـه در داخـل محـدوده    ه برداری پیشنهاد کند جهت نمون متغیرها را
  .کیفیت قابل قبول باشد

  
  جاری ساختآزمون   6-3
  کلیات  6-3-1

در طـول   تامات خاص و بر روی تمامی یراق آالبرای اثبات انطباق یراق آالت با الز جاری ساختهای  آزمون
  .آسیبی بزند نباید به یراق آالت نآزمو. گیرد میانجام  فرایند ساخت

  کاربرد و معیارهای پذیرش 6-3-2
ایـن   .گیـرد  مـی  انجـام  الـف  پیوسـت  7شماره جدولهای  و لیست آزمون 4ق با الزامات بند نطبماین آزمون 

  .است هادی را بدون روکش می گیرند الزامی ها تنها برای یراق آالتی که آزمون

  ها آزمون 
ها  سه نمونه از یراق آالت یا کلمپ تعداد متفاوتی دیگری را خواسته باشدندهای خاص زیر ببه جز زمانی که 

  .آمده است های محصوالت کلیات مورد نیاز برای آزمون» الف«در پیوست . بایستی آزمایش شوند



 

قـرار   رد اسـتفاده مـو ) بر روی روکش(های یراق آالتی که بدون برداشتن روکش بند تنها آزمون زیر های این  تعریف :یادآوری
همـان   دناسـتفاده مـی شـو    فـوالدی  لخـت  هـادی  سـیم ی یراق آالتی که به طور مستقیم  بر برا. می گیرند را در بر می گیرد

 .شود بایستی استفاده،  IEC 61284استاندارد 

 سی ظاهریررب  7-1
 یهـای قـرارداد   نقشـه  بـا  این آزمون شامل بازرسی ظاهری یراق آالت و انطباق همه قسمتهای اصلی یـراق آالت 

  .مغایرت با نقشه منوط به توافق بین فروشنده و خریدار بوده و باید به صورت سند توافق ثبت شده باشد. باشد می
  ابعادی و مواد تأیید صحت  7-2

خطـای  راق آالت در محـدوده  د تا اطمینان حاصل شود یها بایستی شامل اثبات درست بودن ابعاد باش این آزمون
و ابعـاد انتخـاب    هـا  برای اندازه گذاری بایدیدار خر .های قراردادی قرار دارند بق نقشهطو  اعالم شده ادیمجاز ابع

  .نمایـد  و مالحظـه  زمانیکه مدارک سازنده در دسترس باشد آنها  را بازبینی حتماًشده دلیل و مدرک بخواهد یا 
ه دقت مورد نیاز بـرای انـدازه گیـری انتخـاب شـوند و      باید با توجه ب رهابزارآالت کالیبازه گیری و های اند دستگاه

  .شواهد مستند از کالیبراسیون دستگاه های موجود باید در صورت درخواست ارائه گردد
ای  بایستی یک سـطح ویـژه  های جاری ساخت  آزموندر صورت نیاز بر اساس طرح کیفیت مطرح در قرارداد، 

 .ابعاد را در بر گیرد  کنترلاز 
  
  دوام  عالئم آزمون 7-3
  اصول کلی   7-3-1

  .روی تجهیزات قابل خواندن و با دوام هستندعالئم گذاشته شده تضمین می کند که  این آزمون
  انجام آزمونروش     7-3-2

  .شوند سه نمونه باید آزمایش
  روش اجرا   7-3-3

شـود و همچنـین    کشـیده  ثانیه توسط دست برروی عالئم 15مدت باید یک تکه پارچه خیس شده با آب به 
   .کشیده شود ثانیه بر روی عالئم 15به مدت  1ینفتمواد یک تکه پارچه آغشته به 

درصـد حجـم،    1/0بـا محتـوای آروماتیـک حـداکثر     بایـد  به عنوان حالل هگزان آلیفاتیک  ینفتمواد : توجه
butanol –  kauri درجه سانتی گراد  69درجه سانتی گراد، نقطه تصعید  65، نقطه جوش اولیه  29 با معیار

  .باشند g/cm3 0،68و چگالی ویژه 
  عالئم های پذیرش و خواسته الزامات    7-3-4

  نشود و اجزای جانبی مانع از شناسایی آن بصورت برجسته روی یرآق آالت حک شوند عالمت گذاری باید 
  

  آزمایشات مکانیکی
  :شوند هایی که آزمایش می تعداد یراق 

                                                 
1 - Petroleum spirit. 



 

تمـام  های مکانیکی نوعی باید بر روی سه نمونه انجـام شـود و در طـی آن بایـد      زمونآ: آزمون های نوعی - 
 .پذیرفته شوند ها از آزمون نمونه

  .نجام شوندابشرح زیر های مکانیکی نمونه باید  آزمون: ای های نمونه آزمون - 
ونـه بـرداری بایسـتی    ، طرح نممشتری وسازنده بین مگر در موارد توافق : نمونه برداری و معیارهای پذیرش 

بازرسـی   یا اسـتاندارد  و ISO 2859-2یا    ISO 2859-1مانند ویژگیها بازرسی براساس یکی از استانداردهای
بـر اسـاس ویژگیهـا و    (بازرسـی   نوع ای نمونه برای هر آزمون. انجام شود ISO 3951 یعنی رهابر اساس متغی

، دو تـایی و  یت قابل قبول، نمونـه بـرداری تکـی   یف، سطح کسطح پذیرش(جزئیات دستورالعملها  و) رهامتغی
  .بین سازنده و مشتری توافق گردند بایستی) چتدتایی و غیره

  
   یراق آالت کششینیروهای شکست و آسیب برای  آزمون  7-4-1

  اصول کلی  7-4-1-1
حمـل  قـادر بـه ت   یـراق آالت تحـت بارهـای کششـی    این آزمایش باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که 

عملکرد صـحیح   که) دفرمه شدن( بوجود آمدن تغییر شکل دائمی این نیروها باید بدون. نیروهای وارده است
  . به قطعات اعمال گردد را تحت تأثیر قرار دهد باشد یراق آالت

  انجام آزمونروش    7-4-1-2
   .انجام شود )1( یا یک طرح مشابه و نمودار های مربوطهباید مطابق شکلآزمون 

  روش اجرا  7-4-1-3
ایش مقدار نیروی وارده در طول آزمـایش و نحـوه ارزیـابی    ، شیوه افزتعداد یراق آالتی که باید آزمایش شوند

   .باشد بشرح زیر می نتایج آزمایش
  نحوه آزموننمونه و  دتعدا  1 -7-4-1-3

  . گردد ساخته شده توسط سازنده ارائه می برای انجام آزمون نوعی قطعه
  .گردد از بین قطعات موجود انتخاب می BS 3288;Part1ای تعداد طبق استاندارد  ام تست نمونهنجبرای ا
کمترین نیـروی   بایستی بر روی دستگاه کشش قرارداده شده و نیروی کشش بتدریج تا رسیدن بهآالت یراق 

ه شـده و یـراق از   سـپس نیـرو برداشـت    .ثانیه نگه داشته شود 60این نیرو بایستی بمدت . پارگی افزایش یابد
دوباره بایستی نیرو بتـدریج تـا کمتـرین مقـدار نیـروی شکسـت       . تغییر شکل ایجاد شده بررسی گردد لحاظ

 .خ دادن شکست در قطعـه افـزایش یابـد   ثانیه نگهداشته شود و در نهایت بایستی نیرو تا ر 60افزایش یابد و 
  .)را مشاهده کنید 1 نمودار(

ات و اپراتور امکان خطر وجود داشـته باشـد ممکـن اسـت     ، اگر برای تجهیززیاد العاده برای نیروی فوق: تذکر
  .برابر حداقل نیروی شکست متوقف شده و بازرسی بر اساس ویژگیها انجام شود 2/1در مقدار نیروی  آزمون

  معیارهای پذیرش  2 -7-4-1-3
ن اگر تغییـر شـکلی در یـراق    آاز  با اعمال حداقل نیروی پارگی و یا کمتر تحت نیروی پارگی و: آزمون نوعی
  .یرآق آزمون را با موفقیت گذرانده استبوجود نیاید 



 

، ر از ان شکسـت در قطعـه ایجـاد نشـود    یـا کمتـ   ، اگر با اعمال حداقل نیروی شکست وتحت نیروی شکست
  .شده است آزمون با موفقیت گذرانده 

نه برداری و معیارهای پذرش توافق شده بین بر اساس دستورالعمل نمو بایستی اطالعات آزمون: آزمون نمونه
  .سازنده و مشتری ارزیابی شود
نوعی پذیرفته  رش برای آزمونی پذیا، یراقی که با الزامات تعیین شده در معیارهبا بازرسی بر اساس ویژگیها

  .ود  بایستی طبق نمونه بررسی گرددش

 
  )آهنگ افزایش نیرو(یراق آالت زنجیره مقره و شکست  نیروی کششی پارگی نحوه انجام آزمون   -1 نمودار

  براکت عبوری  7-4-2
  .باشد کیلو نیوتن می 20نشان داده شده شده است، برابر  Fکه در شکل با ) SMFL( نیروی 

  

  
  آزمون کشش براکت عبوری -18شکل 

  اتوماتیک )یانتهای(مخروطی کلمپ    7-4-3
  .باشد کیلو نیوتن می 70ده است، برابر نشان داده شده ش Fکه در شکل با ) SMFL( نیروی



 

  
  آزمون کشش براکت عبوری -19شکل 

  رکاب  7-4-4
نیروی وارده باید . باشد کیلو نیوتن می 13نشان داده شده شده است، برابر  Fکه در شکل با ) SMFL( نیروی

  .باشد) اسپیسر(درست در وسط محل آویزان شدن فاصله نگهدار 
  

  
  کابآزمون کششی ر -20شکل 

  
  یر مارپیچیگسیم   7-4-5

اولین مرحله آزمون بعنوان آزمون . باشد سازنده می SMFLنشان داده شده در شکل برابر نیروی  F نیروی
برای بستن سیم گیر در دستگاه . شود لغزش و ادامه آزمون بعنوان تست استحکام کششی قطعه انجام می

  .کشش باید از کلمپ انگشتی مناسب استفاده شود

  
  آزمون کششی سیم گیر مارپیچی -21شکل

  
  شیگل و کلمپ انگشتی  7-4-6

  .باشد کیلو نیوتن می 70نشان داده شده شده است، برابر  Fکه در شکل با ) SMFL( نیروی 
  

 
  آزمون کشش کلمپ انگشتی و شیگل -22شکل 

  شکل   Cکششی کنسول  7-4-7
  .باشد کیلو نیوتن می 5ت، برابر نشان داده شده شده اس Fکه در شکل با ) SMFL( نیروی 



 

  

  
  

   شکل Cزمون کشش کنسول کششی آ -23شکل 
  

  معیارهای پذیرش  7-4-8
 ئمی در یراق آالت مشاهده نشود آزمـون آسیب دیدگی، اگر تغییر شکل دا تخریب و با توجه به اعمال نیروی

   .پذیرفته شده است
  )اسپیسر(آزمون های فاصله نگهدار عایقی  7-5

   مکانیکی مونآز 7-5-1
سیسـتم قرقـره بایسـتی    . شود در دستگاه کشش بسته می) 23(بصورت شکل  )اسپیسر(فاصله نگهدار عایقی 

سـیب  آروی نشیمنگاههای کابل وارد شـده و از   طوری طراحی شود که نیروها بصورت یکنواخت و مساوی بر
  .جلوگیری گردد انهارساندن به 

کیلو گـرم نیـرو    100که بایستی با آهنگ  مورد استفاده در خط بوده،برابر وزن کابل  30با  مساوی Fنیروی 
نباید هـیچ گونـه آسـیب     از آزمونباشد و بعد  می 1ودار متست قطعه مطابق با ن. در دقیقه به قطعه وارد شود

  .دیدگی دائمی در بازوها و محل آویز قطعه بوجود آمده باشد
  
  
  
  
  

                                              
  

  )اسپیسر(فاصله نگهدار عایقی  یکشش آزمونآرایش  -24شکل                                           
  
 UVآزمون اشعه  7-5-2

بدین ترتیب که . انجام می شود  UVاین ازمون بمنظور اظمینان از مقاومت جنس قطعه در برابر اثرات اشعه 
  .ار می گیردساعت تحت تاثیر اشعه قر 72قزعه بمدت 



 

بعد از خارج کردن از محفظه تست قطعه کار از لحاظ ظاهری بازرسی شده و در نهایت ازمون مکانیکی بشرح 
گیرد که بایستی بعد از آزمون نباید هیچ گونه آسیب دیدگی دائمی  مجددا بر روی آن انجام می 1-5- 7 بند

  .در بازوها و محل آویز قطعه بوجود آمده باشد
 های الکتریکی آزمون  7-5-3

   قدرتولتاژ خشک با فرکانس  ایستادگیتست  -3-1- 5- 7
  قدرتتست تخلیه ولتاژ خشک با فرکانس  -3-2- 5- 7
  مقاوت ولتاژ مرطوب با فرکانس قدرتتست  -3-3- 5- 7
7 -5 -3-4-    
  بحرانیجرقه  –تست ولتاژ ضربه  -3-5- 5- 7
  

 
  )اسپیسر(ایقی موقعیت اعمال ولتاژهای تست به فاصله نگهدار ع -25شکل

  
   قدرتولتاژ خشک با فرکانس  ایستادگیروش تست  - 7-5-3-1

تست . کیلو ولت باشد  10کیلو ولت به  200هرتز توسط مبدل ولتاژ  50ولتاژ تست باید متناوب با فرکانس 
لو کی 70در برابر ولتاژ  ایستادگی(انجام می گردد  ANSI C29.1-1998استاندارد  4- 4مربوطه مطابق با بند 

  ).دقیقه ، تحت شرایط محیطی خشک 1ولت در مدت 
در طول تست باید شرایط محیطی اعم از دما ، رطوبت . باشد  قطعه می 5تعداد نمونه الزم برای تست مذکور 

  .و فشار تحت کنترل بوده و ثبت گردد 
  .بعد از پایان یافتن تست جنس فاصله نگهدار عایقی نباید هیچگونه آسیبی ببیند 

  قدرتروش تست تخلیه ولتاژ خشک با فرکانس  -7-5-3-2
کیلو ولت  10کیلو ولت به  200هرتز توسط مبدل ولتاژ  45- 65ولتاژ تست باید متناوب با محدوده فرکانس 

  .انجام می گردد   ANSI C29.1-1998استاندارد  4- 2تست مربوطه مطابق با بند . باشد 
در طول تست باید شرایط محیطی اعم از دما ، رطوبت . باشد قطعه می 5تعداد نمونه الزم برای تست مذکور 

  .و فشار تحت کنترل بوده و ثبت گردد 
ثبت گردد و نبایستی مقدار بدست  A ,B , Cدر نهایت باید نتایج تخلیه ولتاژ آزمون برای هر کدارم از نقاط 

  .نمونه با معدل داده ها متفاوت باشد  5آمده برای هر نقطه در 
  قدرت روش تست مقاوت ولتاژ مرطوب با فرکانس  - 7-5-3-3



 

تست . کیلو ولت باشد  10کیلو ولت به  200هرتز توسط مبدل ولتاژ  50ولتاژ تست باید متناوب با فرکانس 
کیلو  50مقاوت در برابر ولتاژ . (انجام می گردد  ANSI C29.1-1998استاندارد  4- 5مربوطه مطابق با بند 

  ).تحت شرایط محیطی مرطوب دقیقه ،  1ولت برای مدت 
در طول تست باید شرایط محیطی اعم از دما ، رطوبت . قطعه میباشد  5تعداد نمونه الزم برای تست مذکور 

  .و فشار تحت کنترل بوده و ثبت گردد 
اگر در حین تست تخلیه ولتاژ و یا بعد از آن اسیب دیدگی در جنس فاصله نگهدار بوجود نیاید ، نتیجه 

  .قبول میباشد  تست قابل
  .Error! Not a valid linkروش  -7-5-3-4

کیلو ولت  10کیلو ولت به  200ولتاژ هرتز توسط مبدل  45- 65متناوب با محدوده فرکانس  ولتاژ تست باید
  .انجام می گردد   ANSI C29.1-1998استاندارد  4- 3تست مربوطه مطابق با بند . باشد 

در طول تست باید شرایط محیطی اعم از دما ، رطوبت . قطعه میباشد  5تعداد نمونه الزم برای تست مذکور 
  .و فشار تحت کنترل بوده و ثبت گردد 

ثبت گردد و نبایستی مقدار بدست  A ,B , Cنتایج تخلیه ولتاژ آزمون برای هر کدارم از نقاط در نهایت باید 
  .نمونه با معدل داده ها متفاوت باشد  5آمده برای هر نقطه در 

  بحرانی جرقه -روش تست ولتاژ ضربه -7-5-3-5
کیلو ژول  40ولت  کیلو 800بصورت موجی توسط یک مبدل ضربه  i.e 1.2/50یک ولتاژ ضربه صاعقه ای 

  .دو فاصله نگهدار عایقی با قطب های منفی و مثبت . نیاز میباشد 
ولتاژ ضربه بحرانی خشک بصورت متد . انجام می گردد  ANSI C 29.1-1998استاندارد  7- 4تست طبق بند 

  .پایین اعمال می گردد  –باال 
در طول تست باید شرایط . عه میباشد قط 5تست مذکور ) مثبت و منفی(تعداد نمونه الزم برای هر حالت 

  .محیطی اعم از دما ، رطوبت و فشار تحت کنترل بوده و ثبت گردد 
ثبت گردد و نبایستی مقدار بدست  A ,B , Cدر نهایت باید نتایج تخلیه ولتاژ آزمون برای هر کدارم از نقاط 

  .نمونه با معدل داده ها متفاوت باشد  5آمده برای هر نقطه در 
  
  و مهرهکردن پیچ  محکمآزمون  -7-6
  کلیات 7-6-1

بمنظور اطمینان از اینکه پیچ و مهره ها در محل خود  اتصاالت پیچ و مهره ای مختلفباید برای  آزمایشاین 
  .بمقدار کافی محکم شده اند انجام میشوند 

  .گردد پیشنهاد مینیوتن متر  45گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچ و مهره ها ماگزیمم تا  در این استاندارد میزان 
  
   انجام آزموننحوه   2- 7-6

  .باید در دمای محیط انجام شود آزمایش
  . سفت شوند) نیوتن متر 45بیشترین مقدار (گشتاور مشخص شده توسط سازنده  پیچ و مهره ها باید با

  روش اجرا 7-6-3



 

  . برابر گشتاور تعیین شده باشد 1/1گشتاور سفت کردن بایستی تا 
سپس باید مقدار گشتاور تا مرحله آسیب دیـدگی افـزایش   بار انجام شود  10شل کردن باید  سفت ومراحل 

  .یزان آسیب دیدگی بایستی ثبت گرددیابد و مقدار گشتاور و م
  معیارهای پذیرش  7-6-4

هـا   همهر پیچ وسفت کردن و شل کردن نباید آسیبی بوجود آید که در نحوه عملکرد صحیح  در طول مراحل
   .تاثیر داشته باشد 

 آزمون ضخامت گالوانیزه تجهیزات آهنی و پیچ و مهره ها 7-7
ها دارای روکش گالوانیزه  تی کلیه قطعات آهنی و پیچ و مهرهبایس ASTM A153 , 2006طبق استاندارد 

  :باشد ) 5(گرم با ضخامت پیشنهادی طبق جدول 
  مقادیر ضخامتهای گالوانیزه گرم -5جدول

  عنوان تجهیز میکرونگالوانیزهضخامت
  کلیه تجهیزات آهنی  80حداقل 
  پیچ و مهره ها  50حداقل 

  
 آزمون تست ظاهری 7-8

این آزمون با انتخاب نمونه ها بایستی با بازرسی . کلیه یراق آالت بایستی ابتدا از لحاظ ظاهری کنترل شوند 
و نهایتا نتیجه بازرسی بصورت مکتوب در  چشمی قسمتهای مختلف و اجزای مختلف یراق آالت انجام شود

  .طی یک گزارش آماده گردد 
 آزمون ابعادی 7-9

با توجه به اهمیت یکسان سازی یراق آالت در این استاندارد ، بایستی نقشه های فنی کلیه یراق آالت توسط 
شده در استاندارد و نقشه ارائه  ای مفهومی بر اساس نقشهها  ، نمونهبعد از نمونه بردارینده ارائه شده و  زسا

ای انتخاب  این آزمون نیز بایستی برای نمونهنتیجه . مقایسه و بررسی گردند  های سازنده منطبق با استاندارد
  .شده طی یک گزارش کتبی آماده و به تایید خریدار و فروشنده برسد

  .میباشد نکته قابل توجه در این تست استفاده از تجهیزات کنترل ابعادی کالیبره شده 
  
  
  
  
  

  واژه نامه
Sample test  آزمون  نمونه ای

Routine test  آزمون جاری ساخت
 Type test  آزمون نوعی  



 

Temporary earthing connectors  اتصال زمین موقت
Terminals  اتصاالت

 Rated tensile strength(RTS)  استقامت کششی مجاز
Insulator Arm  بازو مقره سوزنی

Tangent bracket  عبوری براکت
Petroleum spirit  پارچه آغشته به مواد نفتی

Double Insulator Plate  پایه مقره دوتایی
Bolt & Nut & washer  پیچ و مهره و واشر

ductile  چدن نشکن

 Specified minimum mechanical damage  حداقل نیروی تخریب مکانیکی مجاز
failure load(SMMDL) 

 Minimum breaking load(MBL)  قل نیروی شکستحدا
 Specified minimum failure load(SMFL)  حداقل نیروی شکست مجاز
 Specified minimum slip load(SMSL)  حداقل نیروی لغزش مجاز

Ambient temperature  دمای محیط
Tangent bracket Stirrup  رکاب

Ties  سیم اصله
Preformed helical fittings  سیم گیر مارپیچی

Massenger Wire  سیم نگهدارنده
Shackle  شیگل

X Value  فاکتور لغزش
Aerial Spacer Cable  کابل فاصله دار

Cover  کاور عایقی
Thimble clevise  کلمپ انگشتی

Angle Bracket  کلمپ زاویه
Massenger Clamp  کلمپ سیم نگهدارنده

Angle Bracket  کنسول زاویه
Dead-end Bracket  شکل Cکنسول کششی 

Connector  کانکتور
Branch connector  کانکتور انشعاب
T off  کانکتور انشعاب

Hot – line connector  کانکتور انشعاب خط گرم
Parallel groove (PG)  کانکتور انشعاب دو شیاره موازی

Traceability code  کد ردیابی
 AutomaticCone Clamp  تیک کلمپ انتهایی اتوما

Tension joints  مفصل کششی
Joint – (Mid span)  مفصل یا دو راهه

Eye nut  مهره چشمی
Accessorise conceptual drawings  نقشه مفهومی یرآق االت



 

Spacer  )اسپیسر(نگهدارنده عایقی 
Rated voltage  ولتاژ نامی

Covered Corductor Thick  هادی روکش دار ضخیم سه الیه
Bimetallic fittings  یرآق آالت بی متال
 Watertight  یرآق آالت ضد آب

  
  

    



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



 



 

 



 

  


