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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 های هوایی توزیع برق روکش شبکه

هـای   ع بـرق مـذکور شـامل؛ هـادی    های توزیـ  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 می است که بدین وسیله از تمامی آنها قدردانی

کمیته تدوین استاندارد الزم می داند از حمایتهای بی دریغ معاونت محترم همـاهنگی توزیـع، جنـاب آقـای     
طلـب و   مهندس خوش خلق، مدیر کل محترم دفتر پشتیبانی فنی توزیع توانیر، جنـاب آقـای مهنـدس یـاور    

ه در به ثمر رسیدن ایـن مجموعـه   زاد کارشناس ارشد دفتر پشتیبانی توزیع توانیر جناب آقای مهندس یوسف
همچنین این کمیته از شرکت مشانیر به عنوان دستگاه نظارت به ویژه سرکار خانم مهندس زیبا . تشکر نماید

هـا بـه    نـویس  های فنـی تـدوین پـیش    فاخری دریانی و آقای مهندس هدایت اله مختاری و اعضای کمیسیون
  .وژه متحمل شدند تشکر می نمایدهایی که در طی انجام پر جهت زحمات و راهنمایی

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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  مقدمه
هـای   دار فشار متوسط یکی از مجموعه استانداردهای شبکه اجرا و بهره برداری هادی روکش ،این استاندارد نصب

  :مجموعه مذکور به شرح جدول زیر است. باشد می 1- 3دار و عایق شده ایران قسمت  توزیع برق روکشهوایی 

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

آالت کابل خود نگهدار  این مجموعه که استاندارد تجهیزات و یراق 3- 2برای مثال فایل الکترونیکی قسمت 
تاریخ شمسی آخرین ویرایش . ن داده شده استنشا STD-MV-ABC-Aفشار متوسّط است با نام 

  .استانداردها بالفاصله بعد از نام فایل آمده است
دار ضخیم دو  و هادی روکش (CC)بصورت تک الیه  ) 1- 1(دار استاندارد ایران معرفی شده در قسمت  هادی روکش

وششی از مواد عایقی پلـی اتـیلن   دار شامل یک رسانای احاطه شده بوسیله پ این هادی روکش. باشد می (CCT)الیه 
است که به عنوان محافظ از برخوردهای اتفاقی هادی بـه یکـدیگر و یـا دیگـر قسـمتهای       (XLPE)شبکه ای شده 

هـای لخـت    کند و این روکش باعث کاهش اتصاالت نسبت به سیم زمین، مانند شاخه درختان و غیره جلوگیری می
تری دارند امـا قـادر هسـتند     دار خواص کاهش یافته های روکش دیین هاهای عایق شده ا با مقایسه هادی. گردد می

هستند لذا از نظر  ها بدون صفحه شیلد فلزی این هادی. بطور موقت در برابر اتصال کوتاه  فاز به زمین مقاومت کنند
  .ها وجود دارد باشند و احتمال بروز شوک های الکتریکی در تماس با هادی ایمنی قابل لمس نمی

                                                 
 .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)این مجموعه استاندارد  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 قسمت نام فایل الکترونیکی -7
  .است (STD-ASC-A)این مجموعه استاندارد  4-2 قسمت نام فایل الکترونیکی -8
  .است (STD-CC-I&O)این مجموعه استاندارد  1-3 قسمت نام فایل الکترونیکی -9

  .است (STD-LV-ABC-I&O)این مجموعه استاندارد  2-3 قسمتنام فایل الکترونیکی  -10
  .است (STD-MV-ABC-I&O)این مجموعه استاندارد  3-3 قسمت نام فایل الکترونیکی -11
  .است (STD-ASC-I&O)این مجموعه استاندارد  4-3 قسمت نام 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
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 9دار  هوایی هادی  روکش

 2نگهدار فشار ضعیف خودکابل  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

 7کابل خود نگهدار فشار متوسط و الزامات آزمون
  بهره برداری ازنصب، اجرا و 

 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 های هوایی توزیع برق روکش شبکهمجموعه استاندارد 
  دار فشار متوسط استاندارد نصب، اجرا و بهره برداری از هادی روکش: 1-3 قسمت

  هدف و دامنه کاربرد   1
دار فشار متوسـط و بهـره    های نصب خطوط هوایی با هادی روکش این استاندارد ارائه دستورالعمل هدف از تدوین

دار و یرآق آالت آنها به ترتیـب   روکش های مشخصات هادی. باشد برداری، سرویس و نگهداری از شبکه مذکور می
  .و عایق شده ذکر شده است دار های توزیع برق هوایی روکش مجموعه استاندارد شبکه) 1- 2(و ) 1- 1(در قسمت 

الزامات ایمنی، مقررات زیست محیطی و همچنین اصول پایداری مکـانیکی در اسـتاندارد حاضـر در نظـر گرفتـه      
دار متناسب با شرایط اقلیمی کشور  های هوایی روکش این استاندارد برای اجرا و بهره برداری از شبکه. نشده است

  .ارائه گردیده است
بصـورت  (الزامـات نصـب و اجـرا     دار، حداقل های روکش ، مواردی مانند فواصل مجاز بین هادیدر این استاندارد

، شرایط سرویس و نگهداری، حفاظت در مقابل اضافه ولتاژهای صاعقه، جلـوگیری از  )های جزئیات اجرایی نقشه
موقـت بـرای   ای ارت از جملـه  تکیـه گاههـ   (های جزئی و ایجاد نویزهای رادیویی، الزامات بهـره بـرداری    خلیهت

و نیز مواردی مانند میرا کـردن  ) های حفاظت از قطع فاز و یا جریانهای اتصال کوتاه سیستم زمین ایمنی، روش
  .نوسانات، سایش هادی و پرنده زدگی در نقاط لخت شده، ارائه شده است

ار و سـایر  د هـای روکـش   فرض بر این است که طراحی، انتخاب تجهیزات منصوبه، خریـد و اجـرای شـبکه   
در صـورت  . به نفرات ماهر و متخصص سپرده میشود تجهیزات و یراق آالت مشخص شده در این استاندارد

دار و یراق آالت و لوازم جانبی مربوطه، بایسـتی اطالعـات    های روکش عدم اطمینان از مناسب بودن هادی
  .تکمیلی از تولید کننده اخذ گردد

  مراجع الزامی   2
استاندارد و مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجـاع داده شـده اسـت بـدین     

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

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
  

2-1 SFS 5790: 1995, Finish Standards, 12/20 kV Overhead Line; PAS-system 
2-2 SFS 5791: 1994, Finish Standards Association, 12/20kV overhead construction and lighting 

protection for XLPE coverd overhead conductor, PAS. 
2-3 SFS 5792, Finish standard association,"12/20 kV overhead line construction and light  Arc         

protection devices, PAS". 
2-4 EN 50397-2: 2004, Covered conductors for overhead line and the related accessories for     

rated voltages above 1 kV and not exceeding 36 kV a.c., part 2: Accessories for covered 
conductors , Tests and acceptance criteria. 

2-5 EN 50397-3: 2009, Covered Conductors for Over head Line and the related accessories for 
rated voltages above 1 kV not exceeding 36 kV a.c. part 3: Gvide to use.  



 

  اصطالحات و تعاریف     3
  :رود به کار می در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر

3-1   
 (SMFL)1حداقل نیروی بارگذاری مجاز 

گـردد،  بطوریکـه در آن    کمترین نیروی شکست که توسط خریدار یا بر اساس اظهارات فروشنده مشخص می
  . شکست مکانیکی رخ ندهد

بیشـتر از اسـتحکام مکـانیکی یـراق آالت       e% متنـاظر بـا      (SMFL)از نقطه نظر احتمالی کمترین نیروی بارگذاری مجاز :توضیح
  ).مراجعه کنید  IEC 60826جهت اطالعات بیشتر به استاندارد . (باشد می 10تا  5محدوده درصد مذکور  .خطوط توزیع خواهد بود

3-2  
   (RTS) 2استقامت کششی نامی هادی

  پارگی نامی نیروی حداقل 
هـر رشـته از   ) تقریبـی (کشـش   حداقل اسـتحکام   پارگی هادی است که از روش محاسبه )استقامت(نیروی 
دار  های روکـش  مقادیر نیروی پارگی هادی .آید بدست می ها و قطر نامی این رشتههای تشکیل دهنده  مفتول

ار دار فشـ  هـای روکـش   آالت هـادی  ، اسـتاندارد تجهیـزات و یـراق   1-2، قسمت )1(استاندارد ایران در جدول 
  .متوسط آورده شده است

  .در واقع نتیجه حداکثر مقاومت کششی آزمون یک هادی است (UTS) 3نیروی کشش نهایی :یادآوری

3-3  
   4لغزش ضریب

 ضریب را  (RTS)نسبت نیروی کششی در روکش هادی در زمان شروع لغزش به مقدار استحکام کششی مجاز سیم 
 (RTS) بدان معنی است که در نیروی تـا حـد پـارگی هـادی     ٪ 100معادل  X ضریببه عنوان مثال . لغزش گویند

  .دهد هیچ لغزش نسبی بین روکش و هادی رخ نمی

3 -4 
   5ولتاژ نامی 

مقدار ولتاژ نامی (های الکتریکی در نظر گرفته شده است  و بهره برداری خط و تعیین آزمون ولتاژی که برای طراحی
  ).است kVمؤثر بیان شده فاز به فاز بر حسب 

  
  

                                                 
1- Specified Minimum Failure Load   
2- Rated Tensile Strength   
3-Ultimate Tensile Strenght   
4- X Value  
5- Rated Voltage   
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3-5 
  روز سیم کشی دمای 

  .باشدتواند   درجه سانتی گراد می 45الی  5از  کشی  در روز سیم درجه حرارت محیط

3-6 
   1آرایش کششی

دار را محکم به یـک نگهدارنـده و یـا     نحوه نصب پایه انتهایی و یا زاویه که به وسیلۀ کلمپ کششی، هادی روکش
نحوی طراحی شده که نیروی کشش مکانیکی مشخص شده در هادی را به پایـه  نماید و به  پایه انتهایی وصل می

  . آمده است 1های کششی در پیوست  تعدادی از آرایش. منتقل کند) بست، براکت یا قالب(یا سازه نگهدارنده 

3-7 
   2آرایش عبوری

نگهـداری و   و یا مقره سوزنی جهت) جهت تحمل وزن هادی(دار توسط کلمپ آویز  نحوه نصب هادی روکش
هـای عبـوری    هـای پایـه   تعـدادی از آرایـش   .دار و یا سایر نیروهـای مشـخص شـده اسـت     عبور هادی روکش

  .آمده است یک در پیوست) توخطی(

3-8  
   3کلمپ رأس مقره

دار در آرایـش عبـوری اسـت از کلمـپ در رأس      یک روش دیگر که جهت بستن و محکم کردن هادی روکش
گیرد، تا جهت تحمل وزن و یا هر نیـروی مشـخص    ه اتکایی مورد استفاده قرار میمقره سوزنی و یا باالی مقر
های  آالت و تجهیزات هادی استاندارد یراق 4-2-2-4جهت اطالعات بیشتر به بند  .شده دیگر، بکار برده شود

  .مراجعه فرمائید) 1-2 قسمت(دار  روکش

3-9  
   4کانکتور انشعاب

ایـن  . شـود  یم بکار برده) بدون قطع آن(هادی انشعاب فرعی به هادی اصلی وسیله فلزی که برای اتصال سر 
ایـن  . های فرو رونده در روکش بوده و دارای محفظه عایق شده و گیریس اتصـال اسـت   کانکتور دارای دندانه

  :گیرند کانکتورها بصورت کلمپ دو شیاره موازی در سه گونه زیر مورد استفاده قرار می
  دار،  دار مخصوص اتصال دو هادی روکش انهدو طرف دند –الف  

های قوس و یا رکاب ارت موقـت متصـل بـه     های لخت، شاخک دار مخصوص اتصال سیم یک طرف دندانه -ب
  دار، هادی روکش

  .یابند بصورت دو شیاره ساده که با برداشتن روکش، دو هادی بهم اتصال می –ج  

                                                 
1 - Tension Detail 
2 - Suspension Detail 
3 - Top clamp 
4 - Branch connector 



 

3-10  
  ) (PAD 1های قوس تجهیزات شاخک

صاعقه بصورت دو شاخک با فاصـله هـوایی مشـخص    ) تخلیه(از سیستم حفاظت از ) مونتاژ شده( ای مجموعه
"L " های سوزنی و در  در آرایش عبوری با مقره. باشد های کششی می های سوزنی و یا مقره در دو طرف مقره

دار و تمـامی ادوات مـرتبط کـه     های روکـش  شود و هادی آرایش کششی با مقره کششی کمپوزیتی بسته می
  .کند اند را از اضافه ولتاژ صاعقه حفاظت می نصب شده

های احتمالی جرقه  شود تا هادی را در مقابل مسیر تخلیه دار نصب می که بر روی هادی روکش یک شاخک فلزی هب :یادآوری
  .گویند می(APO) 2در محل مقره سوزنی حفاظت کند را به اختصار شاخک تخلیه قوس) اضافه ولتاژ صاعقه(

3-11   
  ) EPD( 3تکیه گاه اتصال ارت موقت

دار  های هادی روکـش  موقت ایمنی در شبکه) ارت(زمین  تجهیزاتی هستند که به عنوان محل اتصال سیستم
در طـول   طـرفین محـل کـار    این نشیمن گاه برای اتصال ترمینال سیستم ارت موقـت ایمنـی  . اند نصب شده

  .شود یا جمپر ترانس هوایی بکار برده می ، ابتدای انشعابات وشبکه

3-12  
   4مفصل کششی

در حال کشـش   لخت شده اسپن گویند که برای اتصال دو سر هادیوسط ) یا دو راهه(به موف اتصال اتوماتیک 
بـه ایـن   . باشد میدار نمودن مجدد  روکشاند این تجهیز دارای تیوپ عایقی حرارتی برای  طراحی و ساخته شده

  .شود قطعه اسامی دیگری از جمله بوش و موف اتوماتیک و مفصل میانی تحت کشش نیز گفته می

3-13  
   5مفصل غیر کششی

ماننـد جمپرهـای   . شـود  ای که برای اتصال دو سر هادی که فاقد نیروی کشش باشد، گفته می ه بوش یا دو راههب
  . شود این مفصل با استفاده از پرس هیدرولیک محکم می. های سکشن و یا ارتباط کات اوت فیوز و برقگیر پایه

3-14  
   6شوها ها و یا کابل اتصاالت سر کابل

  .شود دار به تجهیزات الکتریکی بکار برده می های روکش شو که برای اتصال هادی کابلقطعه فلزی بصورت 
  
  

                                                 
1 - Power Arc Device 
2 - Arc Protection Devices 
3 - Earth Parking Devices or Temparory earthing connector 
4 - Tension Joints 
5 - Non – Tension Joints 
6 - Terminals 
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3-15  
   1)از پیش فرم داده شده(سیم گیر مارپیچی 

گـردد تـا    های فرم داده شده مارپیچی است که بر روی هادی با قطر از پیش طراحی شده، پیچیـده مـی   سیم
  .یا کلمپ رأس مقره بکار برده شود دار در حالت کششی و جهت نگهداری هادی روکش

3-16  
   2یرآق آالت بی متال

متال جهت اتصال جمپر  متفاوت مناسب هستند مانند موف بیهای با مواد  تجهیزاتی که برای اتصال هادی
  .مسی انشعابی به کانکتور خط گرم

3-17  
  3کانکتور

تواند بصورت  شود و می ارت بکار برده میای که برای اتصال یک یا چند هادی و یا سیم  وسیله اتصال دهنده
  .کششی و یا غیر کششی بصورت کلمپ انشعاب دو شیاره موازی باشد

3-18  
   4آزمون نوعی

آزمونی که پیش از تولید انبوه یک نوع محصول تحت پوشش این استاندارد و عرضـه بـه بـازار عمـومی، الزم     
  .مطابق الزامات مطمئن شدهای آن  شود تا از عملکرد مطلوب و مشخصه است انجام

ای است که بعد از انجام شدن، احتیاج به تکرار ندارند مگر در مواردی که تغییراتی در مـواد اولیـه،    ها به گونه این آزمون :توجه
آزمون نوعی با نماد اختصـاری  . های اساسی را تغییر دهد طراحی قطعات یا نوع فرآیند تولید ایجاد شود، که ممکن است ویژگی

»T «شود نمایش داده می.  

3-19   
   5ای آزمون نمونه

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

3-20  
  )جاری ساخت( 6معمولآزمون 
آالت با الزامات معـین شـده روی کلیـه محصـوالت و بـرای اثبـات        هایی که برای تثبیت مطابقت یراق  آزمون

  .شود نمایش داده می» R«این آزمون با نماد اختصاری . شود درستی عملکرد آنها انجام می

                                                 
1 - Factory – Formed Helical Conductor Fitting 
2 - Bimetallic Fitting 
3 - Connector 
4 - Type Test 
5 - Type Test 
6 - Routine Test 



 

   الزامات فواصل   4

) 1(جدول شماره به شرح متوسطدار فشار  های هر مدار شبکه روکش فواصل مجاز افقی و عمودی بین هادی 4-1
  :است

  )به متر(دار فشار متوسط  حداقل فواصل هرمدار شبکه روکش -1جدول 

 (c)عمودی   (b)یافق  نوع آرایش ردیف
kV20  kV33  vv20  vv33  

  75/0  60/0  70/0  50/0  )توخطی(پایه عبوری   1
  75/0  60/0  70/0  50/0  با کراس آرم افقی) انتهایی(پایه کششی   2
  -  -  13/1  13/1 30ْ  >  > 90ْ زاویه انحراف خط ) های کششی با مقره(دار  پایه زاویه  3

  .برداری تک و دو مداره با کراس آرم افقی و عمودی در پیوست یک آمده است های نصب و بهره نقشه آرایش :یادآوری

 جـدول  مجـاور بـه شـرح   ق هـا بـر   دار با سایر شبکه حداقل فواصل افقی و عمودی هر مدار هادی روکش 4-2
  . است) 2( شماره

  های مجاور دار با شبکه های روکش حداقل فواصل افقی و عمودی بین شبکه - 2جدول 
  )به متر(فواصل افقی -الف

  
  
  
  
  
  
  

  هادی  نوع سطح ردیف
  لخت

هادی 
 دار روکش

  کابل
  دار فاصله

کابل خود 
  نگهدار

1  
ــار     ــدار فش ــی از م ــله افق ــداقل فاص ح
متوسط کناری کـه بـر روی یـک پایـه     

  .مشترک قرار ندارند

  2  2  2  5/2  هادی لخت
  5/0  5/0  2  2  دار هادی روکش
  5/0  5/0  5/0  2  دار کابل فاصله

  5/0  5/0  5/0  2  کابل خودنگهدار

2  
حــداقل فاصــله از مــدار فشــار متوســط 
کناری که بـر روی یـک پایـه مشـترک     

  .قرار دارد

      4/1  4/1  هادی لخت
      9/0  4/1  دار هادی روکش
    1      دار کابل فاصله

  5/0        کابل خودنگهدار
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  )متربه  (فواصل عمودی  -ب

هادی   نوع سطح  ردیف
  لخت

هادی 
 دار روکش

کابل 
  دار فاصله

کابل 
  خودنگهدار

1  
حداقل فاصله از مدار فشـار متوسـط   
پائینی که بر روی یک پایه مشـترک  

  قرار دارند

  8/1  8/1  8/1  8/1  هادی لخت
  45/0  6/0  8/1  8/1  دار روکش هادی

  45/0  6/0  6/0  8/1  دار کابل فاصله
  45/0  45/0  45/0  8/1  کابل خودنگهدار

2  
حداقل فاصله از مدار فشـار متوسـط   
پائینی که بر روی یک پایه مشـترک  

  .قرار ندارد

  5/1  5/1  5/1  5/1  هادی لخت
  45/0  45/0  6/0  5/1  دار هادی روکش
  45/0  45/0  45/0  5/1  دار کابل فاصله

  45/0  45/0  45/0  5/1  کابل خودنگهدار

حداقل فاصله از مدار فشار ضعیف پائینی که بر روی یک   3
  6/0  6/0  1  8/1  پایه مشترک قرار دارد

حداقل فاصله از مدار ضعیف پائینی که بر روی یک پایـه    4
  5/0  5/0  6/0  8/1  .قرار ندارند

مخابرات پائینی کـه بـر    حداقل فاصله از خطوط تلفن یا  5
  1  1  1  2  .روی یک پایه مشترک قرار دارند

حداقل فاصله از خطوط تلفن یا مخابرات پائینی کـه بـر     6
  5/0  1  1  2  .روی یک پایه مشترک قرار ندارند

  

دار با یـک هـادی زمـین شـده در یـک پایـه خـط         دار خطوط روکش یک هادی جریانفاصله استاندارد  4-3
  . باشد ترکیبی همانند استاندارد خط هوایی لخت می

  .خواهد بود "درختان) هرس(زنی  شاخه"ها مطابق دستورالعمل  دار از درخت های روکش فاصله خط 4-4

هـای لخـت موجـود، امکـان کـاهش فواصـل بـین         های شـبکه  دار، برای تعویض سیم های روکش در جایگزینی هادی :یادآوری
  .و جنگلی وجود دارد های قبلی در مناطق شهری سازی طول کراس آرم با حفظ اسپن ها و کوچک هادی

) ن مناطق جنگلیخه درختاسازی حریم در شهرها و نیز قطع شا بدلیل مشکالت آزاد(کاهش باند حریم  4-5
  . پذیر است دار بجای هادی لخت با رعایت قوانین مربوطه امکان با جایگزینی هادی روکش

دار بایستی مطـابق بـا    های روکش اتصاالت و تجهیزات، لوازم جانبی و یراق آالت مورد استفاده در هادی 4-6
دار وجـود   هـای هـوایی روکـش    در صورتیکه استاندارد نصب برای شبکه. استانداردتجهیزات باشد 1-2 قسمت

  .مورد استفاده است) های لخت با هادی(نداشته باشد، استانداردهای خطوط متداول 



 

  الزامات نصب و مونتاژ     5
هـای   دار بـه مقـره   در محل اتصال و اصـله کـردن هـادی روکـش    ) تو خطی(در آرایش پایه های عبوری  5-1

ترجیحـاً از  (های دارای روکـش عـایقی    جهت اصله کردن از سیم. شود سوزنی یا اتکایی، روکش بر داشته نمی
دار  ی روکـش متناسب با سطح مقطع هادی اصل1شکل مارپیچی از قبل فرم داده شده و Uنوع ) XLPEجنس 

  .شود و قطر حلقه راس مقره استفاده می

های گوه ای مستقیم که بدون برداشتن روکش به هـادی   از کلمپ) انتهایی(های کششی  در آرایش پایه 5-2
  . شود شوند استفاده می وصل می

دار  هـادی روکـش   1- 2قسـمت   4- 1- 2- 4مطابق شـرایط بنـد    در صورتیکه از کلمپ انتهایی نوع پیچی استفاده شود،  :یادآوری
  .شود لخت می

به عنـوان   2عایقی پوششتوان از  های کششی می ی از برخورد بال پرندگان در گیرهبرای جلوگیری از اتصال ناش
که بـر روی   3استفاده نموده و یا بدون برداشتن روکش از سیم گیرهای پالستیکی مارپیچی U.Vکاور مقاوم به 

دار با استفاده از  های روکش انتهای هادی. گیرند، استفاده نمود دار ضخیم کشیده و آن را می سطح هادی روکش
  .شوند بسته می 4دار کالهک انتهایی هادی روکش

هـای   کـه دارای دندانـه  ) مـوازی (دوشیاره گیری و یا اتصال ترانس از کانکتورهای انشعاب  جهت انشعاب 5-3
در آن صورت برداشتن پوسته هـادی و نیـز پـاک کـردن     . شود در روکش هادی هستند استفاده می فرورونده

این کانکتورهـا دارای گیـریس اتصـال و کاورهـای     . الیه اکسید روی هادی آلومینیومی مورد نیاز نخواهد بود
ط سـازنده  وسمیزان گشتاور سفت شدن پیچ ها ت. شوند باشند و در حالت غیر کششی نصب می عایقی نیز می

  .شود استفاده می 5های دارای سر بریده شونده اعالم و یا از پیچ

مفصل وسـط  (دار باید از موف اتوماتیک یا اتصال دو راهه  جهت اتصال وسط اسپن دو سر هادی روکش 5-4
هـا دارای کالهـک پالسـتیکی رنگـی نشـان       آلیاژی است استفاده نمود این مـوف که از جنس آلومینیوم ) فاز

  . باشند دهنده قطر هادی و روکش ترمیمی بصورت تیوب عایقی حرارتی می

هـای   ایـن اسـتاندارد در شـبکه    8و  7عالوه بر تجهیزات فوق الذکر، دو تجهیز زیر نیز براساس بندهای  5-5
  :دار فشار متوسط استفاده خواهند شد هادی روکش

هـای   های سـوزنی و یـا مقـره    مخصوص مقره) تجهیزات برقگیر حفاظت از صاعقه( های قوس شاخک  5-5-1
  ).آمده است 7-3شوند که توضیحات تکمیلی در بند  متر شبکه یک ست نصب می 350از هر طول ( کششی

از قبـل   )بصورت رکاب های اتصـال زمـین ایمنـی   (طرفین محل کار تکیه گاه مخصوص ارت موقت   5-5-2
  .شوند های مشخص شده نصب می محل در پیش بینی شده

                                                 
1- Helical tie,  
2- Insulation covers,  
3- Helical or spiral fitting or Grip, 
4- End- cap  
5- Shear head bolt  
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کلیه مشخصات فنی و الزامات پذیرش این تجهیزات و اتصاالت فوق در استاندارد تجهیزات و یراق آالت  5-6
  .آورده شده است) 1-2( قسمتدار فشار متوسط  های هادی روکش شبکه

   الزامات سرویس و نگهداری   6

های ناشی از پرندگان  های لخت هوایی در معرض عیب دار فشار متوسط کمتر از هادی های روکش هادی 6-1
دار احتمال خطر اتصال کوتاه ناشی از  های روکش هادی فاصله کم بین . های درختان قرار دارند و شاخه

ها را  توسط شاخهو سایش و تخریب روکش ) در جاهایی که عایق کاری و یا کاور وجود ندارد(پرندگان 
جداگانه در جاهائیکه  1های پالستیکی های بیرونی و یا محفظه روکشبه این دلیل، باید از . کند بیشتر می

  . تواند مشکل آفرین باشد، استفاده نمود دار می خطر لخت شدن هادی روکش

ها  اخه درخترشد شمیزان نیاز به در نظر گرفته دار،  خط هوایی روکشدر زمان پاکسازی مسیر  6-2
در نظر نحوه صحیح آن  ")هرس درختان(دستورالعمل مدیریت شاخه زنی"باید با توجه به  لذا ،شود می

  .های جزئی جلوگیری گردد گرفته شود تا بخصوص از صدمات ناشی از ساییدگی و تخلیه

دار و  ط روکشهای افتاده بر روی خ شود، پس از طوفان، خط بازدید گردد تا احتمال درخت توصیه می 6-3
هنگام برداشتن درخت افتاده از روی هادی، باید هادی بی برق . های صدمه دیده مشخص گردند نیز هادی

  . ترمیم شوند توسط نوارهای عایقی همچنین نقاط تخریب شده روکش باید. شده و زمین گردد

را برای تماس 1-1د قسمت دار، عایق اساسی نیست و الزامات موجود در بند استاندار هادی برق روکش  6-4
که به طور اساسی عایق بندی شده باشد، حفاظت نشده تلقی  بخشی. کند دار خط برآورد نمی برق قسمتبا 
عالوه بر هادی، . هایی ناشی از تخلیه جزئی در روکش بوجود آمده باشد همچنین ممکن است حفره. گردد می

  . ار نیز قابل لمس نیستندد مقره و دیگر یراق آالت و قطعات اتصال در خط برق

بمنظور . های هوایی لخت زمین گردد ، همچون هادیتعمیراتی و سرویس بایست برای کار خط می 6-5
) 5-2-4بند  1- 2 قسمتمطابق استاندارد ) (ارت(های موقت زمین  منی در کار، استفاده از تکیه گاهایجاد ای

صرفاً پس از . الزامی است این استاندارد 10مطابق بند  و اتصال تجهیزات و ترمینال سیستم زمین ایمنی
در صورت لزوم باید نقطه . کار روی پایه انجام داد توان مذکور در طرفین مینصب تجهیزات زمین کننده 

صدمات وارده بر روکش که هنگام بازرسی . محافظت گرددتخلیه صاعقه ، در برابر موقتاتصال زمین 
شرایط . تعمیر و اصالح گردندبا استفاده از نوارهای عایقی فشار متوسط ند باید ا ومشاهده به تأیید رسیده

  . بایست پس از مرمت نیز حاصل گردد کاری می اولیه عایق

دار نیز فواصل مجاز حریم اشاره شده در جداول و استاندارد حریم خط هوایی  برای خطوط هادی روکش 6-6
  . دار و عایق شده باید رعایت شود روکش

های موقت ساختمانی و  مانند انجام عملیات( "دستورالعمل کار در مجاورت خط"همچنین رعایت  6-7

                                                 
1- Plastic shelter,  



 

برای پیمانکاران ... ها، نصب داربست، عملیات ساختمانی حمل و جابجایی وسایل و  اجرایی از جمله جرثقیل
  .الزامی استو مجریان 

در این خصوص باید . تجهیزات خط گرم وجود داردهای کار خط گرم با استفاده از کانکتور و سایر  روش 6-8
  . رعایت گردداکیپ های اجرایی محلی دستوالعمل های فنی و ایمنی الکتریکی مربوطه توسط 

 و 1و جـدول   5بنـد   دار مطـابق بـا   هـای روکـش   ظرفیت جریان مجاز و دمای بهره برداری عادی هادی 6-9
بـا بکـارگیری   . گردد استاندارد و یا مشخصات اعالم شده از سوی سازنده مشخص می) 1-1( قسمت 6 جدول

  . فیوز و رله مناسب، محدوده جریان مجاز هادی و ماکزیمم دمای مجاز روکش باید محدود گردد

  :گیرد های جریانی بایستی موارد عملیاتی زیر نیز مورد توجه قرار عالوه بر محدودیت 6-10
 1مطـابق جـدول    در سیسـتم،  اضطراریدار برای استقامت در برابر بدترین شرایط  ت هادی روکشقابلی -الف
   1-1استاندارد قسمت   5بند 
  )گیری و کنترل شود که بایستی بطور متناوب مقاومت چاه ارت شبکه اندازه( امپدانس حلقه سیستم زمین،) ب
  ،تحمل جریانهای اتصال کوتاه مشخصات استفاده از تجهیزات اتصال و کانکتورها برای) ج
  .با در نظر گرفتن طرحهای توسعه آتی شبکهمقدار افت ولتاژ مجاز ) د

بـا   جهـت ممانعـت از خـوردگی    بـرای منـاطق مرطـوب     ممانعت از ورود آب در طول سـاختار هـادی   6-11
 قاط لخت شـده ای و انشعاب ضد آب و یا استفاده از کاورهای عایقی برای ن های کششی گوه پبکارگیری کلم

  .کند این موضوع طول عمر قابل قبولی را برای سیستم خط هوایی تضمین می. الزامی است

   حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ صاعقه   7

  کلیات 7-1
هایی که امکان برخورد مستقیم صـاعقه بـه خـط     های مسطح، نقاط مرتفع و محل در زمینهای کشاورزی، دشت 

هـا خاصـی بـرای     هوایی و یا تأسیسات مجاور خط و پدید آمدن اضافه ولتاژ وجود داشته باشد، تجهیزات و آرایش
اضـافه ولتـاژ   . آیـد  دار به اجرا در می جلوگیری از بروز صدمه ناشی از تخلیه جرقه صاعقه و صدمه به هادی روکش

ناشی از رعد و برق اتمسفر بصورت موج سیار برروی هادی خط حرکت نموده و در نزدیکترین محل به پتانسـیل  
 : ها بر دو نوع هستند این جرقه. ید جرقه تخلیه مینمایدو یا بین فازها تول) ها معموالً از روی مقره(زمین 
  ،)1(مشابه شکل ) ه اتصال کوتاه کنندهجرق(جرقه بین فازها  -الف 
  ).2(مشابه شکل ) جرقه اتصال زمین کننده(جرقه بین فاز و زمین  -ب 
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  جرقه اتصال فاز به زمین -2شکل                        جرقه اتصال کوتاه کننده بین فازها -1شکل            

بنابراین جرقـه   در روی هادی پیش روی کند تواند دار پای جرقه به دلیل وجود روکش نمی در هادی روکش
حتی با توان اتصال کوتاه کوچکتر نسبت به توان اتصال کوتـاه  (به هادی و روکش آن  تخلیه صاعقه ناشی از

وابسته به مقدار انرژی تخلیه شده و مدت زمـان اسـتمرار قـوس ایـن صـدمات      . زند صدمه می) طراحی شده
مشـکالت  . دار گردنـد  دی و پارگی بالفاصله یا با تأخیر هادی روکـش ای ها ذوب شدن نقطه توانند موجب می

 . توان با استفاده از تجهیزات حفاظت در مقابل صاعقه تا حد امکان کاهش داد فوق الذکر را می
دار به  روش های حفاظت در برابر تخلیه اضافه ولتاژ صاعقه باید به هنگام نصب و اجرای خطوط هادی روکش

و یـا برقگیـر بـرای شـبکه     1 "قوس )تخلیه( های تجهیزات شاخک"براساس این استاندارد نصب . اجرا در آیند
بکارگیری هر روش دیگـر جهـت جلـوگیری از صـدمات ناشـی از صـاعقه       . دار الزامی است های هوایی روکش

  .مستلزم اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح است

  قوس و یا برقگیر های روش های مبتنی بر بکارگیری شاخک 7-2
و یـا برقگیـر   ) تخلیـه جرقـه  (قـوس   هـای  شـاخک  تجهیزات  تواند بوسیله روش حفاظت در مقابل صاعقه می

 ترانسـفورماتور هـوایی،    ،هـا  ت همزمان وظیفـه حفاظـت از هـادی   تجهیزات مذکور بصور. باشد) اکسید روی(
. رسـانند  یورماتورها هوایی را به انجام مها و نیز تجهیزات نصب شده در طول خط هوایی از جمله ترانسف مقره

مجـاز   دو روشدر ادامـه،  . ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بـر نـوع شـبکه دارد    انتخاب یکی از این روش
  .قوس و برقگیر توضیح داده شده است های مبتنی بر بکارگیری شاخک

نمودن هادی در محل اتصال بـه مقـره، بکـارگیری    های دیگری نیز برای حفاظت در مقابل صاعقه مانند لخت  روش: 1یادآوری
بنـدی   بنـدی و عـایق   دار تقویت شده، افزایش سطح عایق ، هادی روکش2، آنتن طویل، برقگیر با قوس طویل)گارد(سیم محافظ 

أخـذ  ها به م جهت اخذ اطالعات بیشتر از این روش. دار پیشرفته در برخی از کشورهای متداول هستند ای و هادی روکش مرحله
  . گفتار این استاندارد مراجعه شود مذکور در بخش پیش 3شماره 

  
  
  
  

                                                 
1 - Power Are device 
2 - Multi Chamber Arrester (MCA) 



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  برقگیر برای حفاظت از اضافه ولتاژ صاعقه یا های قوس کبکارگیری تجهیزات شاخ  -3شکل 

  1برقگیر اکسید روی -روش اول
مشخصات نموده ها به صورت موثر عمل  توانند در جلوگیری از مشکالت اضافه ولتاژ گیرهای هوایی می برق

دیگر ترانسفورماتور و دار،  ی روکشدها  گیرد و حفاظت ها تحت تاثیر شرایط جوی قرار نمی الکتریکی آن
های اکسید فلزی با مقاومت  قرصگیرها دارای  برق .دهند موجود در طول خط را نیز انجام می تاسیسات برقی

 .شوند ها می غیر خطی هستند که با کاهش مقاومت اهمی در حین اضافه ولتاژها، موجب تخلیه انرژی آن
  :گیرند گیرها به دوصورت  اصلی زیر نصب و مورد استفاده قرار می برق
   )4(شکل . (برقگیر با اتصال مستقیم هادی - الف

  ) روش محدود کننده جریان(برقگیر با فاصله هوایی  -ب  
  

 
  

  

                                                 
1 - Surge Arresters 

  اتصال مستقیم -گیر اکسید فلزی دار به برقنحوه وصل هادی روکش -4شکل
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در ایـن نـوع از   . دهـد  گیرهای اکسید فلزی مجهز به فاصـله هـوایی را نشـان مـی     یک نمونه از برق) 5(شکل 
و هـادی وجـود نـدارد و در صـورت وقـوع اضـافه ولتـاژ، یـک قـوس          گیر  گیرها، اتصال مستقیم بین برق برق

پس از برقراری قـوس، مقاومـت   . گردد شود برقرار می ای که در شکل مشاهده می الکتریکی بین هادی و حلقه
  .گردد گیر کاهش یافته و اضافه ولتاژ محدود می الکتریکی برق

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پایهگیر اکسید فلزی با فاصله هوایی بر روی  نحوه قرارگیری برق  -5شکل 

کنـد و در   گیر آن را تبدیل به یـک اتصـال کوتـاه مـی     دلیل استفاده از فاصله هوایی این است که معیوب شدن برق :1یادآوری
  .دار خواهد گردید دار موجب اتصال کوتاه هادی روکش گیر به هادی روکش صورت ارتباط مستقیم برق

  . کند مورد کلیدهای قدرت در پستهای فوق توزیع نیز جلوگیری می این روش از عملکرد بی : 2یادآوری
اضافه ولتاژهای گـذرای صـاعقه را بطـور     (CLAH) "1محدود کننده جریان"گیرهای با فاصله هوایی بنام برق

ر با شاخک هـوایی بصـورت   روش برقگی) 6(شکل . بخشد موثر کاهش داده و کیفیت تامین انرژی را بهبود می
  .دهد محدود کننده جریان را نشان می

  
   روش محدود کننده جریان  -6شکل 

                                                 
1 - Current Limiting Arcing Horn 



 

   1(PAD) شاخک های قوس تجهیزات -روش دوم
نصب میشـوند اسـتفاده   ) سوزنی و یا کششی( ها  در این روش از دو شاخک روبروی هم که در دو طرف مقره

دار بـه هـادی وصـل     هـای دندانـه   با اسـتفاده ازکلمـپ   (APD)شاخک تخلیه قوس  شاخک اصلی. شده است
کلمـپ کششـی   در زمان نصب و اجـرای  ) 7(شکل . باشد گردیده و شاخک دیگر متصل به پتانسیل زمین می

 95لینـک (دار، با استفاده از یک کانکتور با دندانه فرورونده، شاخک قوس با یک کابـل جمپـر    روکش خطوط
  . گردد دی متصل میبه ها) میلیمتر آلومینیومی

 

 زاویه ای و کششی پایه در آرایش - ب                              عبوری با مقره سوزنیدر آرایش  -الف

  تجهیزات شاخک های قوس - 7شکل

فرمان عملکرد کلیدهای قـدرت را در صـورت اسـتمرار جریـان خطـا صـادر        (PAD)های قوس  روش شاخک
 کیلـومتر  10بـا حـداکثر جریـان     )ثانیـه  1میلی ثانیه تا  100از  (بیشتر شدن استمرار جریان خطا . کند می

  .با اینحال این روش بسیار اقتصادی و ارزان است. شود باعث قطع منبع تغذیه می

  های قوس شاخک تجهیزات نصب و اجرای 7-3
دار بدون  در صورتیکه خطوط روکش. دار ضروری است های روکش حفاظت در مقابل اصابت رعد و برق در شبکه

بکارگیری تجهیزات حفاظت صاعقه، نصب شده باشند باید تجهیزات مذکور با تمهیـدات الزم بـر روی آنهـا نیـز     
از، انتهـای خطـوط،    شـوند عبارتنـد   ا نصب میهایی که تجهیزات حفاظت صاعقه عموماً در آنه محل. نصب شود

  .های واقع شده در زاویه عایق هادی برداشته شده است، پایههایی که روکش  ها، محل تقاطع با جاده

متـر یـک پایـه     350برای حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ صاعقه در مکان های باز و مرتفع باید از هـر   7-3-1
 2برقگیرهـای  ازدر محل پستهای ترانسفورماتور هوایی بدیهی است  . های قوس باشد شاخک تجهیزات  دارای

  .استفاده گردد )KA10(اکسید فلزی

دار و یـا احـداث خـط جدیـد بصـورت       در صورت نوسازی یا جایگزینی هادی لخت با هـادی روکـش   7-3-2
و یـا کلیـدها   (هـا   های اتصال ترانسفورماتورهای هوایی و یا سر کابل دار در نقاط شروع، پایان و یا محل روکش

                                                 
1- Power are device (PAD)   
2- Surge arresters  
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هر پنج پایه یـک  های برقگیر موجود کافی خواهد بود در غیر اینصورت در  ، عملکرد سیستم)در صورت وجود
. شود های سوزنی یا کششی احداث می برای مقره)  PADسیستم ( پایه بصورت تجهیزات شاخک های قوس 

  های حفاظت صاعقه بایستی وجود داشته باشد متر یکی از روش 350ر صورت از هر در ه

 SFS5792)؛ 1مطـابق اسـتاندارد مرجـع شـماره     (  "L"فاصله بین دو شاخک قـوس و روبـروی آن    7-3-3
  .شود متناسب  با ولتاژ خط و طبق جدول زیر تنظیم می

  فاصله هوایی بین دو شاخک قوس -3جدول 
فاصله بین دو شاخک

(mm) L
  ولتاژ خط
(KV)  

130-150 20 
220-250 33 

، جهت جرقه تخلیه صاعقه تمایـل دارد از منبـع تـامین انـرژی، دور     یق بندی نشدهدر یک هادی عا 7-3-4
. درنتیجه، جهت شاخک قوس حفاظت تخلیه صاعقه، باید در جهت جریان انـرژی بـه طـرف بـار باشـد     گردد 

  . افتد های فاز اتفاق می هادی معموالً جرقه تخلیه بین انتهای شاخک قوس و پایه مقره، کراس آرم یا دیگر

و در زنجیـره مقـره   ) بـرای مثـال مقـره آویـز     (گیرد  در مواقعیکه مقره بشقابی، باالی هادی قرار می 7-3-5
گیرد، شاخک به سمت  ، شاخک برقگیر رو به باال است در مواقعیکه مقره سوزنی در رأس تیر قرار می1کششی

  ). مالحظه شود 6شکل (باشد  پایین می
  

  ب - 8شکل                                                                 الف -8شکل         
  های قوس ت شاخکنصب تجهیزا -8شکل

  

                                                 
1- (tension chain)  



 

در نقطـه محکـم شـدن کلمـپ انتهـایی       (CCT)دار ضـخیم   ر صورتیکه روکش یـک هـادی روکـش   د 7-3-6 
یا آویز برداشته شود، تجهیزات شاخک ها قوس ، باید همواره به طـور مطمـئن در مـرز نقطـه اتصـال      ) کششی(

  . دار به اندازه کافی در داخل این محدوده قرار گیرد هادی لخت و روکش قرار گیرد تا عایق بندی هادی روکش

ای، اتصاالت مقره کششی و یا زنجیره مقـره آویـزی بـه طـور مسـتقیم       های کششی ویا زاویه در پایه  7-3-7
همـراه بـا کلمـپ هـای آب بنـدی شـده کـه بـدون         . گردد توسط کلمپ و بدون لخت کردن هادی انجام می

، یـک سـیم جـامپر    (IPC) دار فرورونـده در هـادی   از طریق دندانهو شوند  برداشتن روکش به هادی بسته می
  .یابد اتصال می قوس  به شاخک) کابل لینک(

در خطوط انشعابی اگر جهت انرژی از طرف خط پایینی به خط باالتر باشد، وسیله حفاظت جرقه را  8- 7-3
های حفاظتی به  ها، جایی پس از محل اتصال جامپر خط انشعاب پایینی قرار داد تا شاخک باید در هادی
  ).9(شکل  .سوزنی نصب شده باشندهای  های مقره های انتهایی خط پایینی یا میله سمت کلمپ

ها باید در تعیین مکان تجهیزات حفاظت صاعقه و نصب  ساختمان کراس آرم و فاصله مقره 9- 7-3
  . های قوس مدنظر قرار گیرد شاخک

  

  
  نصب تجهیزات تخلیه قوس در پایه انشعابی - 9شکل 

  .حفاظتی صاعقه قرار گرفته استهادی بین کلمپ کششی و وسیله . دهد فلش جهت حرکت صاعقه را نشان می

  

  میرا کردن نوسانات    8
 1گیرنـد، دچـار ارتعـاش و نوسـانات آئـولین      دار که در فضای باز تحـت وزش بـاد قـرار مـی     های روکش هادی
هـای   اثرات ارتعـاش در هـادی  . دهد به شکل موج ایستا با دامنه کم، روی می نوسان مذکور معموال ً. گردند می

های تمام آلومینیوم آلیاژی ایجاد خستگی در اثر نوسان در محل اتصاالت پرسی بوده و در  یدار با هاد روکش
  . نتیجه با مرور زمان احتمال کم شدن حدّ تحمل کششی هادی از مقدار استاندارد وجود دارد

                                                 
1- Aeolin Vibration   
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ند شـو  عوامل ایجاد کننده نوسانات بستگی به شرایط آب و هوایی و نیروهای احتمالی که در محل حادث مـی 
این موضوع در مواردی مانند عبور خط به موازات خطوط راه آهن و قطارهای سریع السیر حائز اهمیـت  . دارد
کابـل لخـت کـن    ها یا موف های پرسی، اسـتفاده از   در مواقع لخت کردن هادی در مفصل همچنین. شود می

در این نقـاط بسـیار    مکانیکی ها، احتمال بروز شکست کردن هادی این امر ضروری است  زیرا  با زخمی برای
  .محتمل است

دار با هادی تمام آلومینیـوم آلیـاژی    دار مخصوصاً زمانی که هادی روکش های اجرا شده بصورت روکش در شبکه
(AAAC) شود دار شدن آن خاصیت خود دمپینگ کمتر می باشد بدلیل کمپکت شدن هادی و نیز روکش.   

هـای مکـانیکی ناشـی از     بـرای کـاهش فشـار    SFS5792ستاندارد ا 1مطابق مرجع شماره براساس محاسبات 
در دمای محیط صفر درجـه سـانتیگراد و یـا     N/mm235 دار یک کشش ماکزیمم  های روکش نوسانات هادی

هـای آلومینیـوم آلیـاژی     برای هادی (EDS)نیوتن بر میلیمتر مربع در حالت های عادی  N/mm2 28کشش 
(AAAC) در مواقعی که بدلیل عبور از مناطق بادخیز احتمـال  . شود تا هرگز دچار پارگی نشوند پیشنهاد می

وجود داشته باشد بایستی از دمپرهای ضد نوسان که بـه شـکل    N/mm2 28ارتعاش و افزایش این کشش از 
  .شود سته میدار ب بر روی هادی روکش) 10(ساخته شده استفاده نمود این دمپر مشابه شکل  1مارپیچی

  

   
  مکان قرار گرفتن میرا کننده نوسان - 10شکل 

  های جزئی و اختالالت رادیویی تخلیه   9
و نیـز اخـتالل در   ) نـویز (دار و عامل ایجاد صدای مزاحم  های روکش های جزئی عامل خرابی روکش هادی تخلیه

هـای توزیـع    ، در شـبکه RI 2 ولتاژهای مجاز. و ادوات کنترل از راه دور و بی سیم هستند (TV)تصاویر تلویزیونی 
  .استاندارد باشد (dB)بل  فشار متوسط باید کمتر از حد میزان دسیبرق با ولتاژ 

های شامل  های اصله کردن فلزی و یا مقره دار مانند سیم های روکش در صورتیکه از اجزای فلزی برای نصب هادی
تقسیم ظرفیت خازنی فاز به خنثـی بـین   . زای فلزی استفاده شود، احتمال تولید اختالالت رادیویی وجود دارداج

در عمـل مشـاهده   . های جزئی شده و اختالالت رادیویی بوجود آورد تواند منجر به تخلیه اجزای فلزی و هادی می
  . آیند هوا پایین است بوجود میشده است که اختالالت رادیویی بخصوص در فصل بهار که رطوبت نسبی 

های اصله کردن نوع پالستیکی و  بمنظور کاهش اثرات و مشکالت ناشی از تخلیه های جزئی، استفاده از سیم
  . های پلیمری الزامی است و همچنین بکارگیری مقره) XLPEترجیحاً از جنس عایق هادی (دار  یا روکش

                                                 
1 - Plastic spiral vibration damper 
2 - Radio Interference (RI) 



 

  ترمینال زمینبه اتصال موقت یا  ارت موقتتکیه گاه    10 
، مخصوص سیستم ایمنی شبکه در مواقـع تعمیـرات و یـا سـرویس،     طرفین محل کار برای ارت کردن موقت

در  متوالی) ای یا زاویه(از هر ده پایه عبوری  (EPD) ارت موقت) اتصال(گاه  به نام تکیه 1رکاب  بشکلنقاطی 
  .شوند میاحداث  نظر گرفته، و در طول شبکه

  
  
  
  
  
  
  
  

  )رکاب دارای کلمپ دو طرف( تکیه گاه های اتصال  ارت موقت  – 11شکل 
هـای ارت   ، تکیه گـاه احداث پستهای ترانسفورماتور هواییمحل ابتدای فیدرهای انشعابی هوایی و یا  همچنین در محل

   .شود در حد فاصل یک متر باالتر از بوشینگ فشار قوی ترانس در نظر گرفته می )میله فلزی( موقت بصورت رکاب
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  رانس هوایی و نحوه ارت موقت ایمنیتهای اتصال ارت موقت در جمپر  تکیه گاه –12شکل 
                                                 

1 - Stirrup 
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روکش هـادی  دار فرو رونده در  های فلزی با استفاده از کانکتور یک طرف دندانه این میله نصب نحوه) 13(شکل  
هـا بـه عنـوان     ایـن محـل  . دار در طـرفین آن باشـد   توانـد دارای دو کلمـپ دندانـه    میآن که نوع رکابی  باشد می

موقـت مـورد    ارتهای اتصـال کوتـاه تجهیـزات سیسـتم      کابل) های چنگک(هایی برای اتصال بست خط  گاه تکیه
  ).14(شکل  .گیرد استفاده قرار می

  
  
  
  
  
  

  موقت اتصال یک طرفهتکیه گاه ارت  -13شکل 

  
  سیستم ارت موقت -14شکل

ارت  ترمینـال سـیم   کننده سه فاز بـه هـم و هـدایت آنهـا بـه      اتصال کوتاههای  این سیستم ارت شامل کابل
هـا   ایـن چنگـک  هـای پـرش عـایقی     اصـول ایمنـی در انتهـای چـوب    از نظـر   کـه  .باشد می) ترمینال زمین(
  .اند باز شونده خط گرم وصل شده) های کلمپ(



 

بـه   زمـین ) کلمپ(برقی مدار تست و بست  برقی مدار ابتدا با استفاده از فازمتر فشار متوسط بی در عملیات بعد از بی :یادآوری
  . شود های ارت موقت فازها وصل می هگا های اتصال کوتاه به تکیه کابل  دستهارت وصل و سپس اتصال ) یا ترمینال(سیم 

 کاورهای عایقی   11

  حفاظت در مقابل پرنده زدگی 11-1
قوس، به دلیل بکـارگیری کانکتورهـای دارای دندانـه فـرو      تخلیه  دارای شاخک عبوریهای کششی و  در پایه

بمنظور جلوگیری از اتصال ناشی از برخورد بـال پرنـدگان بـه    . دار هستند قوس برق  رونده در روکش، شاخک
ها، از یک کاور مخصوص که بصورت محفظه عایقی از مواد پالستیکی پلی امید سیاه رنگ ساخته  این شاخک

در جهت افزایش قابلیت اطمینان . شود ، استفاده می)در فاز وسط(آویز و یا کششی  شده است بر روی کلمپ
هـای   هـای وسـط اسـپن، ترمینـال     وف و کلمپمانند مدیگر نقاط لخت  توان بر روی دار می های روکش شبکه

از  هـای کششـی پیچـی    و کلمـپ  هـا  هـا و کـات اوت   های ترانس، سر مقره ری و برقگیرها، بوشینگگی انشعاب
  .اند استفاده نمود اورهای مخصوص دیگری که بفرم آن تجهیزات ساخته شدهک

 

  )غلطکی(کلمپ آویز  -ب                                             بر روی شاخک تخلیه قوس          -الف                     
  

  مفصل اتصال و کاور عایقی آن -ج

  کاور عایقی – 15شکل 



٢١ 
 

  ساییدگی روکش ضد 11-2
خـراش  سـاییدگی و  احتمـال  دار با شاخه درختان و موانع صلب  تماس پوسته هادی روکش احتمال در موقع

) هـا  و یـا بـه درخـت   (و یا فاز به زمین  های جزئی یا قوس الکتریکی بین فازها روکش و در نتیجه بروز تخلیه
درختان و یا دور کردن اجسام صـلب از  توان در صورت عدم امکان بریدن شاخه  در این مواقع می. وجود دارد

و  دار دار، از یک روکش بیرونی با مواد سخت و مقاوم در مقابل ساییدگی بر روی هـادی روکـش   هادی روکش
  .استفاده نمود شده فشار متوسط برای شیلد فلزی زمین یا کابل خودنگهدار

  حفاظت در مقابل اتصال کوتاه   12
وسایل  .دنباش1دار تجهیز شده است، باید دارای رله اتصال زمین حساس  آن قسمت از شبکه که با هادی روکش

  . نیز کار کنندو بیشتر اهم  500 های اتصال د بتوانند در مقاومت، بایزمیناتصال حفاظت در برابر خطای 

  روش اجرایی نصب   13

  نصب در حالت کلی  13-1
و زاویـه دار و اتصـاالت آنهـا براسـاس     ) تـوخطی (، عبـوری  )انتهـایی (نحوه نصب در نقاط پایه های کششـی  

یک این  د نصب و بهره برداری و جزئیات اجرایی آرایش آن که در پیوست شمارهمجموعه نقشه های استاندار
احی بصورت تکمداره یا دو مناسب با شرایط و مقتضیات طر ها آرایشاین  .باشد میاستاندارد آورده شده است 

ـ    انجـام محاسـبات   . ر روی پایـه هـا اسـت   مداره و با کراس آرم های افقی و یا کنسول عمودی قابـل نصـب ب
کـراس  . اسـت الزامـی   دار روکـش ی هـا  هـادی پیوست شماره دو جداول سیم کشی  مکانیکی با رعایت مقادیر

و چند مداره براساس الزامـات فاصـله مجـاز    ) توخطی(ها کششی، عبوری  نواع پایههر یک از ا ها مقرهها و  آرم
مشخصات ابعـادی و فنـی   . شوند میبسته ) کیلوولت 33و  20در ولتاژهای (و مدارات از یکدیگر  ها هادیبین 

قبل از آغاز سیم کشی پایه های سکشـن  . اند شدهدر این استاندارد داده  دار روکشی ها شبکه یکراس آرم ها
  .ها بصورت موقت محکم خواهند شد توسط مهار پایه) اند شدهکه از یک طرف انتهایی (

  دار روکشی ها هادیهای خطوط هوایی با  ستمطراحی سی 13-2
استاندارد توضیح داده شده ) 1-1( قسمتکه در  دار روکشی ها هادی، مکانیکی و شیمیایی خواص الکتریکی

نحـوه سـیم کشـی،     ، مسـیر خـط  . مدنظر قرار گیرند دار روکشاست بایستی در طراحی سیستم های هوایی 
اجـرا بایسـتی براسـاس    بهـره بـرداری و الزامـات    ، شرایط آب و هوایی و شـرایط  )هادی  جداول سیم کشی(

  :گردد) مورد نظر دار روکشی هاد( و استفاده انتخاب این استاندارددستوالعملهای 
  :در این ارتباط موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود

 دمای بهره برداری  -
  ؛طول اسپن  -
 ؛)فلش( شکم سیم  -
 پایین آوردن هادی  باال بردن و  -

                                                 
1-Sensitive Earth Fault   



 

 ؛اشعه خورشید  -
 ؛بارگذاری یخ  -
 ؛فشار باد و ارتعاشات  -
 ؛سقوط درختمده در اثر تنش های مکانیکی بوجود آ - 
 ؛)به عنوان مثال بارش باران آلوده به مواد شیمیایی(های احتمالی  خطر  -
  محافظت از رعد و برق  -

توسـط مجریـان مـورد     بایـد  جداول کشش و فلش برحسب اسپن برای دمای روز سیم کشی استخراج شـده 
  .گیرداستفاده قرار 

فشار متوسط  دار روکشی ها هادی) جداول سیم کشی(شرایط بارگذاری مکانیکی  ای از نمونه 2پیوست شماره در 
  .نشان داده شده است (AAAC)و نیز آلومینیوم آلیاژی  (ACSR)نوع آلومینیوم مغز فوالد ) کیلوولت 20(

  ابزار کار 13-3
شـدن  کـار زیـر باشـند تـا ضـمن جلـوگیری از وارد       باید حداقل دارای ابزار دار روکشمجریان خطوط هوایی 

  :با اصول صحیح انجام پذیرد ها شبکهصدمات احتمالی، اجرای 
  )با طناب راهنما و مفصل گردان(جوراب کابل کشی  -الف
  )کشی قابل نصب بر روی کراس آرم یا مقره میا قرقره هوائی کابل کشی و یا قرقره سی(ولی پ -ب
  )چرخ زنجیر و یا تیفوربه همراه ( دار مخصوص سیم روکش ای باغهروقگیره  -پ
  گیری شکم خط برداری برای اندازه و یا دوربین نقشه به همراه دماسنج مربوطهدینامومتر  -ت
  )هادی آلومینیومیویژه  اسیونضد اکسید(خمیر اتصال و سیمی  برس - ث
  لخت کنابزار مخصوص لخت کردن کابل به نام غالف بردار یا کابل  -ج
انـواع   دار عایقی و آچـار گشتاورسـنج   ها، آچارهای رینگی و تخت دسته چار بکسجعبه ابزار شامل انداع آ -چ

بـری، چکـش متوسـط،     ، انواع آچـار فرانسـه، قیچـی مخصـوص کابـل     )دوسو و چهار سو(ها  پیچ گوشتی
  آچارهای آلن ای، دایره، سمباد پارچه باریک، سوهان گرد، صاف و نیم چین، دم انبردست، سیم

  طناب هنرالین -ح
  کیف ابزار متصل به کمربند ایمنی سیمبانان -خ
  یدک کش قرقره کابل -د
  )با سیم بکسل مخصوص(وینچ با قدرت مناسب  -ذ

  )با طناب راهنما و مفصل گردان(جوراب کابل کشی  13-3-1
است که با وارد شدن نیـروی کششـی    الف  - 15مشابه شکل  جوراب کابل کشی یک توری فوالدی گالوانیزه

 کشـی  سـیم سـیم فـوالدی    یـا طناب راهنما . دارد میجمع شده و کابل قرارگرفته در داخل آن را محکم نگه 
مـورد  ) کشـی  سـیم ی ها قرقره(توسط جوراب کابل کشی به داخل پولی ها  جهت هدایت کابل یا هادی اصلی

در . امکان جمع شـدن را دارد  برقیوینچ ارابه ای یا گیربکس سیم فوالدی با استفاده از . گیردمیاستفاده قرار 
توان از طناب راهنما و وینچ های قابـل حمـل    میاست کابل کشی در فواصل کوتاه که به نیروی کمتری نیاز 
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و عدم انتقـال  ) یا سیم فوالدی(برای جلوگیری از باز شدن تاب های احتمالی در طناب راهنما . استفاده نمود
که بین جوراب کابل کشی و ) هرز گرد(گردان  از یک قطعه مفصل کشی سیمحال ی در ها هادیآن به دسته 

  .شود مینماید، استفاده  میعمل ) یا سیم فوالدی(طناب راهنما 
  

  کش سیم فوالدی سیممفصل گردان و  -ب                                      بر روی هادی  نحوه قرار گرفتن جوراب -الف

  کابل کشی  جوراب -  16شکل 

  )یا قرقره هوائی کابل کشی(پولی   13-3-2
دارای قالب باز شونده مشابه شـکل  ) پولی(ی ها قرقرهدر تیرهای میانی باید از  دار روکشی ها هادییدن برای کش

و  دار روکـش بـه ابتـدای هـادی    از اتصال انتهای جوراب کابـل   در سکشن های مستقیم پس .استفاده نمود) 17(
را از داخـل  ) یا سـیم فـوالدی  (ابتدای جوراب کابل کشی، طناب راهنما  به) یا سیم فوالدی(ل طناب راهنما اتصا
این . دهند میعبور  شود میو اصطالحاً به آنها پولی گفته  اند شده یی که برای این منظور طراحی و ساختهها قرقره
  .شوند مینصب و پس از اجرا و عبور کابل به سادگی باز  کنسولبه راحتی در  ها قرقره

  پولی مخصوص مقره سوزنی               - ج                           وضعیت کابل کشی  - ب                           پولی                -الف                      

  کشی قره قره هوایی کابل -17شکل 

  )چرخ زنجیر و یا تیفوربه همراه (  ای قورباغهگیره   13-3-3
نـوعی از  ) 18(شکل . انجام داد طناب زنجیر و یا چرخ و عملیات جمع کردن سیم را باید با استفاده از چرخ و

در  دار روکـش در عملیات تنظـیم فلـش خطـوط هـوایی      طنابچرخ و . دهد می را نشان طنابچرخ و اتصال 
ی فشار متوسط ها شبکهتن برای  3قدرت کشش این دستگاه باید حداقل . نیز کاربرد دارند های کوتاه سکشن

هـای جـدا شـونده     توان از سیم گیرهـایی کـه دارای فـک    میبرای اتصال سرقالب چرخ زنجیر به سیم . باشد
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 ی بصورت نشان داده شده در شـکل بایست) یا خرکی(باز کردن قرقره با استفاده از ارابه قرقره بازکن  13-4-2
    .روکش نبایستی با سطوح سایش دهنده مانند خاک ، سنگ و غیره تماس داشته باشد. باشد 22

  
  به این صورت باز شود  - ب                               هرگز به اینصورت باز نشود      -الف

 قرقرهباز کردن  -22شکل 

  شعاع خمش 13-4-3
هـر  . نرسـد  گردد تا در اثـر آن آسـیبی بـه سـیم      دار روکشی ها هادیای به شعاع خمش در  د توجه ویژهبای

  .مشورت گرددهادی برابر قطر خارجی  30نباید شعاع قمش کوچکتر از کار  صورت در انجام این

  نفوذ رطوبتپیشگیری از  13-4-4
برای طرح های هادی ضد آب کـه   .ا روکش هادی آسیب نبینددر هنگام نصب بایستی شرایطی فراهم شود ت

تـا مرحلـه نهـایی نصـب و انجـام       ی مـذکور کالهکهای آببندی مورد استفاده قرار می گیرد، اکالهکهاها در آن
   .جدا گردند نباید اتصال

ممکن است در جاهایی این آسیب . مد نظر قرار گرفته باشد بایدرطوبت ها و نفوذ مال صدمه دیدن آببنداحت
   .گرددترمیم ر عایقی او با استفاده از نو رت لزوم بایستی بازرسیدیدگی بوجود آمده باشد که در صو

  در هنگام نصب و بهره برداری  دار روکشی ها هادیمحافظت از  13-4-5
باید یـک  غلطک قرقره بازکن  .نیاز  باید برای نصب آماده شوندارابه قرقره کش در قطر مناسب و تعداد مورد 

 .چرخدب باید به راحتیو  بوده بدون لبه های تیزو  تمیز سطح صاف،
از  همچنین باید .یا سنگ ممنوع است) خاک(هرگونه تماس با سطح زمین  ،برای جلوگیری از آسیب روکش

   .تماس با دیگر سطوح ساینده روکش از جمله شاخه درختان یا مشابه آنها اجتناب شود

  کشی سیمداقل دمای زمان ح 13-4-6
این دما براساس مشخصه و دمای سطح . باشد می – C ° 25 دار روکشحداقل دما در طی فرآیند نصب هادی 

در زمانیکـه دمـای محـیط بـرای نصـب هـادی        .دی و نه محیط اطراف آن بایستی مدنظر قرار گیـرد اخود ه
ـ .. .در محیط گرم از جملـه انبـار، کـانتیز و    ها هادیقرقره   بایستی ،باشد کمتر از مقدار مجاز دار روکش رای ب

  .مدت یک الی دو روز قرار گیرد

  هادی از روی قرقره در زمان نصب مقدار نیروی کشش 13-5
 کابـل و سـیم بکسـل راهنمـا بـاز شـده و       ماننـد جـوراب   کشـی  سیمبا استفاده از لوازم  دار روکش یها هادی
ایـن مقـدار مجـاز    . شـود  مـی ع ل آن توزیـ مقدار نیروی مجاز برای کشیدن هادی در طو .دنشو می کشی سیم
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  :کند میداشته و از شرایط زیر تبعیت  کشی سیمنیروی کشش بستگی به نحوه 
 حـداکثر  وارد شود مقـدار ) پس از برداشتن روکش( هر گاه نیروی کشش هادی مستقیماً بر روی هادی -الف

  .بیشتر شود (RTS)درصد حد نیروی مجاز پارگی سیم  37نیروی کشش نبایستی از مقدار 
مـالی بسـتگی   بایستی نیروی اع. وکش آن وارد شودبه ر) بدون برداشتن(هرگاه نیروی کشش به هادی  –ب 

  .شود میتعریف  X-Value ضریب لغزشبا بمیزان نیروی چسبندگی روکش به سطح هادی دارد که 
  :زیر تجاوز کند هنبایستی از مقدار محاسبه شده براساس رابط C ° 23 حداکثر نیروی کشش هادی در دمای

F=0.27* (X/100)*RTS                                                                                  داریم؛ ن رابطهدر ای  

F = سب هادی بر ح مقدار مجاز نیروی کشیدن[KN]   
X = درصد [بر حسب   ضریب لغزش[   

RTS = دی بر حسب امقدار نیروی کشش مجاز ه[KN]  

  های حمل و نقل و انبار کردن روش   14

 کلیات 14-1
بـیش از حـد   ، خمـش و کشـش   نه تنشهای مکانیکی ضربه، لرزشبایستی بدور از هرگو دار روکشی ها هادی
  .شوندانبار درجه سانتی گراد  – 20در دمای پایین تر از نباید  ها قرقره. باشند

 بسته بندی و قرقره شدن 2- 14
یـا  هـادی از عـایق بنـدی اضـافی      ی بـه روکـش  که برای جلوگیری از صدمات احتمـال  شود میبه طور کلی توصیه 

  .استفاده شود بایستی ضخامت آن مناسب باشداگر از نوار چسب عایق بندی . محافظ مشابه استفاده شود های لفافه
حدی باشد کـه هـادی   ه بایستی ببا زمین فه محافظ لفاروی قرقره یا  دار روکشبیرونی هادی فاصله بین الیه 

  .سانتی متری رعایت شود 5فاصله باید بدین منظور حداقل  .اسیب نبیند

  )غلتک(قطر قرقره  14-2-1
  .باشد دار روکشبرابر قطر خارجی هادی  30نباید کوچکتر از ) غلتک(قطر قرقره 

  آب بندی 14-2-2
پـوش  ر طول زمـان حمـل بایسـتی در   جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت د دار روکشی ها هادیسرهای انتهایی 

تـدابیر پـیش   بایسـتی  شـده،   درپوش آببندی صدمه بهآمدن  دواراحتمال  درصورت .گذاری و آببندی گردند
ب بنـدی  ن بررسی شده و مجدداً آمالی بایستی علت آصدمات احتوارد شدن در صورت  .گیرانه مد نظر باشد

  .تعمیر گردداصالح و 

  جابجایی 14-2-3

و نفـرات   دار روکـش ی ها هادیگردد تا میالزم مهیا  و احتیاط های اقدامات ایمنی ها دیها قرقرههنگام حمل 
 هـا  قرقـره . دقت شودآن و روش بلند کردن  ، روش و جهت گردش محوربه وزن قرقرهبایستی  .آسیب نبینند

  .بایستی در سطوح هموار و مسطح و سفت چیده شوند



 

  قرقرهچیدمان   14-2-4
مراقبـت را   بایسـتی نهایـت   .نظر وضعیت مکانیکی بازرسی گردند از دنش انبار زمان بایستی در طول ها قرقره

 وی ناخنهـا ، ابـزارآالت بلنـد کـردن قرقـره و یـا کشـیدن       برای روکش هادی از سدر مقابل آسیبهای ممکنه 
نبایستی تا زمان نصب کابـل از  توجه شود که پوشش های محافظ . در نظر گرفت دار روکشهای محافظ  لفافه

  .نها جدا شوندروی قرقره آ
 ی پیچیـده شـده بـر روی   هـا  هـادی بایستی طوری چیده شوند تا فلنجهای آنهـا بـا    23مشابه شکل  ها قرقره
   .های دیگر در تماس نباشد غلتک

  
  
  
  
  
  

  )نمای باال(وضعیت قرقره    - 23شکل 

  حمل و نقل 14-3

 حمل کنندهوسایل  14-3-1
  .باید مورد استفاده قرار گیردقرقره حمل کننده مناسب ها و یا وسایل  لیفت تراکفقط 

 قرقرهموقعیت محور  14-3-2
  .ها اجتناب شود روی محور افقی حمل گردد و از سایر روشدرام باید بصورت غلتش 

  استفاده از گوه ها جهت نگهداری -ج       تنها غلتکهای دارای لفافه های محافظ -ب   شود       پیشنهاد نمی - الف                             

  در مراحل حمل دار روکشی هادی ها قرقره نگهداری  نحوه -24شکل 

  ریتخلیه و بارگی 14-3-3
حمل قرقـره بـا    25شکل . استفاده شود مناسب  برهایباال باید از تجهیزات و ها قرقرهبرای تخلیه و بارگیری 

   .ویزان گرددقرقره نباید آدر هر صورت  .دهد میاستفاده از لیفت تراک یا جرثقیل را نشان 
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  طریقه صحیح -ب           طریقه غیر صحیح  -الف                                   

   حمل قرقره -25شکل 

  ها قرقرهغلطاندن   14-3-4
در شکل  روی سطوح هموار بصورت نشان داده شدهبایستی تنها برای مسیر های کوتاه و  ها قرقرهغلطاندن 

  .روی فلنج غلتک انجام شود بر  26

  
  غلطاندن قرقره کابل -26شکل 

  بازکردن رول  14-3-5
به قرقره دیگر پیچانده شـود و روش   الف -27بایستی بصورت نشان داده شده در شکل های  دار روکشهادی 

  .اجرا نگردد ب -27 نشان داده شده در شکل

 
  حالت صحیح - بحالت نادرست                                         -الف

  جهت چرخش برای باز کردن قرقره – 27شکل 

  به قرقره دار روکشانتهای هادی نحوه بستن   14-3-6
ی هـادی  دو انتهای هادی بایستی بطور محکم دور درام بسته شوند تا در مواقع حمـل آسـیبی بـه دو انتهـا     

  .ه دو انتهای هادی در دسترس باشندک شود میپیشنهاد . نرسد

  دار روکشی ها هادیموقت حلقه کردن  14-3-7
این حلقه ها بایستی روی پالتهای مخصـوص بصـورت افقـی     .کن است در طولهای کوتاه حلقه شودهادی مم

ایـن حلقـه هـا     .باشـد  دار روکـش برابر قطر خارجی هادی  30حلقه ها نبایستی کوچکتر از قطر  .حمل شوند
  .بایستی از تنشهای مکانیکی و لرزشها ایمن باشند



 

  واژه نامه
  

Suspension Detail  آرایش عبوری
Tension Detail  آرایش کششی

Routine Test  آزمون جاری ساخت
Sample Test  آزمون نمونه ای

Type Test  آزمون نوعی
 Sensitive Earth Fault  )رله(اتصال زمین حساس 

 Rodio Interference (RI)  اختالالت رادیویی
 Line Insulator Surge Arresters ( LISA)  )روی(برقگیر اکسید فلزی 
  پالک نشان دهنده

  برچسب دار فیدرهاصفحه های 
Number plates 

  شکل Uپیچ 
  گالوانیزه –با دو عدد مهره 

U bolt 

 Shear head bolt  )سربرنده(پیچ دارای سر بریده شونده 

  پیچ قالب دار
 Oval eye Bolt  میلیمتر Φ 18گالوانیزه گرم به قطر 

  پیچ و مهره دو سررزوه
 H.D.G bolt , thru  سانتی متری 55الی  35به طول های  Φ 16به قطر 

  پیچ و مهره یک سررزوه
 H.D.G bolt and nut  سانتی متری 40الی  25به طول های  Φ 16به قطر 

  پین رأس تیر
 Pin top pole  پایه مقره سوزنی چینی

  )برقگیر(های قوس  تجهیزات شاخک
مخصوص مقره سوزنی با کانکتور دندانه فرورونده و لینـک و شـاخک   

  ه مقرهروبرو متصل به پای
Power arc device (PAD) 
Pin type Insulators 

  )برقگیر(های قوس  تجهیزات شاخک
مخصوص مقره کششی با کانکتور دندانه فرورونـده و لینـک اتصـال و    

  میلیمترمربع آن 95شوها  کابل
Power arc devices (PAD) 
tension chain Insulators 

 Brace – flat steel  پیچ و مهره مربوطهبا دو عدد  –تسمه حائل یا گالوانیزه گرم 
  تکیه گاه ارت موقت

  رکاب اتصال ترمینال سیستم زمین ایمنی
Temporary earthing connectors (or) Earth 
parking device 

  تکیه گاه ارت موقت ترانس
  اتصال سیستم زمین ایمنی به جمپر ترانس هوایی

Earthing horn-temporary earthing (or) 
EPD) (Earth Parking Devices 

Specified Minimum Failure Load (SMFL)  حداقل نیروی بارگذاری مجاز
 Minimum Breaking Load (MBL)  حداقل نیروی شکست

 Ambient Temperature  دمای محیط 
 Spiral vibration dampers  دمپر ضدنوسان
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دار  مخصـوص هـادی روکـش   -میرا کننده نوسـانات آئـولن   -مارپیچی
  آلومینیوم آلیاژی

 Plastic spiral Uibration damper  دمپرهای ضدنوسان به شکل مارپیچی
 bi – directional  دو طرفه جریان دو جهته

 Stirrup  رکاب
 Distance requirements   الزامات فواصل

دار  از پیش فرم داده شده مخصوص هادی روکش –سیم گیرمارپیچی 
  ضخیم

Factory or pre-formed helical conductor 
fitting 

  سیم مسی اتصال کوتاه کننده 
میلیمتـر مربـع و سـه عـدد کابـل شـوی        50حداقل به سطح مقطع 

  مربوطه
Cu conductor – short circuit 

  دار های اصله روکش سیم
دار و  دار متناسب با سـایزهادی روکـش   شکل مارپیچی روکش Uنوع 

  قطر حلقه رأس مقره
Helical tie sets 

 Arc protection device (APD)  شاخک تخلیه قوس، حفاظت از صاعقه
 Anchor shackle  گالوانیزه –کیلونیوتن  7یا زنجیر، )  رکاب(شیکل 
 Connector  کانکتور

  دار  دو طرف دندانه -کانکتور انشعاب 
بـا پـیچ   (دارای گیریس اتصال -فرو رونده در روکش هادی غیرکششی

  )سربرنده
Insulation piercing connector (shear head 
bolt) 

  دار  یک طرف دندانه -کانکتور انشعاب 
دارای گیریس اتصـال قابـل    -غیرکششی-فرو رونده در روکش هادی 

  استفاده در شاخک قوس، تکیه گاه ارت موقت
Insulation piercing connectors 

  )سیم به سیم(کانکتور انشعاب دو شیاره موازی 
 Branch (Parallel groove) connector  غیر کششی، دارای گیریس اتصال

  کانکتور خط گرم
 Live-line connectors  زین هات الین

  کراس آرم افقی
 Horizontal suspension cross arm  میلیمتر (7*70)از نبشی گالوانیزه گرم نمره 

  کراس آرم افقی زاویه
 Horizontal angle cross arm  میلیمتر (8*80)از نبشی گالوانیزه گرم نمره 

  کراس آرم افقی کششی
 Intermediate tension cross arm  میلیمتر (8*80)از نبشی گالوانیزه گرم نمره 

  کراس آرم افقی کششی پایه دوبل
 mm  Horizontal double pole cros arm (8*100)از نبشی گالوانیزه نمره 

  کلمپ آویز
قرقره کابل کشی و کانکتور با دندانـه هـای فرورنـده    ای دارای  یا زاویه

  برای اتصال به شاخک قوس
Suspension clamp 



 

  کلمپ رأس مقره
 Top clamp  مخصوص وصل هادی در رأس مقره

  کلمپ کششی اتوماتیک
دار بـرای شـاخک    گوه ای مستقیم، آب بندی شده و کـانکتور دندانـه  

  قوس

Waterproof tension clamps 

  عمودی با پایه های جوش شدهکنسول 
 Vertical console  و بطول mm(30*80*80)از پروفیل فوالدی گالوانیزه 

بـرای اتصـال، پوشـش روی    ) از قبل فـرم داده شـده  (مارپیچی شکل 
  هادی و یا سیم اصله کردن

Helical or spiral fitting, Grip or tie 

 Current limiting arcing horn  (CLAH)  هوائیمحدود کننده جریان با ترکیب برقگیر و فاصله 
  محفظه عایقی

 Insulating covers  و شرایط آب و هوایی UVکاور مخصوص کانکتور مقاوم به 

  )کلمپ آویز و کلمپ کششی(محفظه عایقی 
 U.V  Insulating (Bird protector) coversسیاه رنگ ضد اشعه  –حفاظت از پرنده زدگی 

 Plastic shelter  پالستیکیمحفظه های 
Non – Tension Joints  مفصل غیر کششی

Tension Joints  مفصل کششی
  مقره سوزنی

 Pin insulator  یا اتکایی نوع پلیمری با پین مربوطه

 Composite insulators  )سیلیکون رابر(کمپوزیتی  -مقره کششی 
  )مفصل کششی(موف اتوماتیک 

سـیم در وسـط اسـپن بـا تیـوپ عـایقی       دوراهه تحت کشش، اتصال 
  حرارتی

Automatic tension joint 

  موف بی متال
 Sleeve tin coated AL/Cu (bimetallic)  برای هادی انشعابی مسی –مخصوص کانکتور خط گرم 

 Φ  Eye-nut, clevis 16برای پیچ  –مهره چشمی 
 Aeolin Vibration  نوسانات آئولین

 Bimetallic Fitting  یرآق آالت بی متال 
 Uni - directional  یک طرفه جهت جریان از منبع
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