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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  

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

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

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

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

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

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

  .استاندارد خواهد بود کنندگان حاضر موجب مزید امتنان تدوین
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  و عایق شده دار روکشهای هوائی توزیع برق  شبکه هایاستانداردمجموعه 
   دار فشار متوسط   برداری کابل فاصله  نصب، اجرا و بهره: 4-3قسمت

  
 تصویب کننده
  شرکت توانیر

 دیر عاملم
  همایون حائری

  

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

  علی رستمی
  های شبکهمعاونت مهندسی و طرح
  رحمت اهللا اکرم

  
  

  معاونت هماهنگی توزیع
  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

  کارشناس ارشد دفتر پشتیبانی
  فنّی توزیع 

  فریبرز یوسف زاده
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  ردکمیسیون فنی تدوین استاندا
  و عایق شده دار روکشهای هوایی توزیع برق  شبکه های استانداردمجموعه 

  فشار متوسط - کابل فاصله دارنصب، اجرا و بهره برداری  :4-3 قسمت
  

 اسامی
  

  سمت و یا نمایندگی 
  

  :رئیس
  طرفدار حق، مهرداد

  )قدرت –دکترای مهندسی برق (

  
  

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استاد
  اه تبریزدانشگ 

  
  :دبیر

  روشن میالنی، کریم
  )قدرت –مهندسی برق  کارشناس ارشد(
  
  

  ):به ترتیب حروف الفبا( اعضا
  محمدی، فیروز

  )قدرت –لیسانس مهندسی برق (

 شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی معاون مهندسی و برنامه ریزی
  و سرگروه کمیته تخصصی هادی و کابل دفتر پشتیبانی فنی توانیر

  
  تاتکویر عامل مهندسی مشاور مد
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  پیش گفتار
 :تحـت عنـوان    4-3قسـمت ، و عایق شـده  دار روکشی هوایی توزیع برق  ها شبکهاستاندارد  اول پیش نویس

در دانشـگاه   توسط کمیته تخصصـی تـدوین مسـتقر    فشار متوسط کابل فاصله دار اریاجرا و بهره برد ،نصب
ضـمن ارسـال   گردید تا به معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر ارایه  1390ماه سال  بهمنتبریز تهیه و در 

زیع های تو نظرات اصالحی کارشناسان امر در کلیه شرکت  و اخذ نکته )شرکت مشانیر(آن به دستگاه نظارت 
بـرداری   آن تحت عنوان استاندارد نصب، اجـرا و بهـره  ) ویرایش دوم(برق کشور و دفاتر معاونت، نسخه نهایی 

صـنعت   الزم االجرای استاندارد به عنوان رسیده، اینک تصویببه ) 4-3قسمت ( دار فشار متوسط کابل فاصله
  .شود کشور منتشربرق 

مات، رفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علـوم و خـد  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیش
در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصـالح و تکمیـل ایـن اسـتانداردها      استاندارد

، باید همواره از بنابراین. مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت کمیسیون فنیارائه شود، هنگام تجدید نظر در 
  .استانداردها استفاده کرد نظرتجدیدآخرین 

  :منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته اند به شرح زیر است
تدوین و بومی سازی دانش فنی طراحی و اجرای اولین خط هوایی فاصـله دار  « پروژه پژوهشـی؛   -1

   1389 –آذربایجانشرقی  دانشگاه تبریز، شرکت توزیع نیروی برق، »فشار متوسط در ایران
 20طراحی و نصب اولین خط هـوایی کابـل فاصـله دار    « مهرداد طرفدارحق، کریم روشن میالنـی؛   -2

  . 1389؛ پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ایران، اردیبهشت »کیلوولت ایران،
، چـاپ اول؛  "و عایق شده دار روکشی هوایی توزیع برق ها شبکه ".طرفدارحق، مهرداد و روشن میالنی، کریم - 3

  های اجرا و فصل ششم؛ روش کابل فاصله داری توزیع برق با ها شبکه ؛مچهار، فصل 1390 –دانشگاه تبریز  انتشارات
وعـایق   دار روکـش  –ی هوایی توزیـع بـرق   ها شبکه هایمجموعه استاندارد –استاندارد صنعت برق ایران  -4

  .فشار متوسط رکابل فاصله دا :4-1 قسمت شده،
وعـایق   دار روکـش  –ی هوایی توزیـع بـرق   ها شبکه هایمجموعه استاندارد –استاندارد صنعت برق ایران  -5

  فشار متوسط و الزامات آزمونکابل فاصله دار تجهیزات و یراق آالت  :4-2 قسمت شده،
  

6- M. Tarafdar Hagh, K.Roshan Milani, M.R.Osouli, " Design and Installation of Firct 20 
KV Spacer Cable In Iran", CIRED – 2011, 21 th Intl. conf. on Elect. Dist., 6-9 Jne 2011, 
Frankfurt, Germani. 

7- Western power, Feb. 2009 "Hendrix Covered Conductor Manual", Marcel Oosthuizen 
8- Ricardo C.C.,et.al,."New Technologies, Standards, and Maintenance Methods in spacer 

cable systems" , IEEE TRANS. On Power Delivery, Vol. 17, No 2, April 2002. 
9- 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. 

10- EN 50397-3: 2009, Covered conductors for overhead line and the related accessories for 
rated voltages above 1 kV and not exceeding 36 kV a.c., part 3: Guide to use.  
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  مقدمه
ی هـا  شـبکه  از مجموعه اسـتانداردهای یکی فشار متوسط  کابل فاصله دارنصب ،اجرا و بهره برداری استاندارد این 

  :شرح جدول زیر استه بمجموعه مذکور . باشد می 4- 3قسمت  ایران عایق شدهو  دار روکشهوایی توزیع برق 

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.  است در سایت توانیر دسترسی

آالت کابل خود نگهدار  رد تجهیزات و یراقاین مجموعه که استاندا 3- 2 قسمتبرای مثال فایل الکترونیکی 
تاریخ شمسی آخرین ویرایش . نشان داده شده است STD-MV-ABC-Aفشار متوسّط است با نام 

  .استانداردها بالفاصله بعد از نام فایل آمده است
 سمتقاستاندارد ایران معرفی شده در ) کیلوولت 33و  20(دار فشار متوسط  کابل فاصلهساختار اصلی شبکه 

که از یک سـیم فـوالدی بعنـوان نگهدارنـده وزن      تشکیل شده استای  از سه کابل آلومینیومی سه الیه 1-4
) عبـوری از هر فاصله ده متری و یا در پایـه  (چندین فاصله نگهدار عایقی در هر اسپن  توسط مجموعه هادی

عمـل   نیـز  برخـورد صـاعقه   بعنـوان سـیم محـافظ در مقابـل    و شـده   سیم نگهدارنده زمین. شوند آویزان می
ای نصـب   دار سه الیه های آلومینیومی کابل یکی از ،رأس فاصله نگهدارهای لوزی شکل عایقهر در . نماید می

محاسـبات  هـای آلومینیـومی از    برای هادی الکتریکی جدا بودن پارامترهای طراحی. و بهره برداری می شوند
از ویژگی های خاص اجرا و بهره برداری  ،ارنده فوالدیمشخصات و سطح مقطع سیم نگهدمکانیکی مرتبط با 

  .می نماید فراهمها را مطابق با این استاندارد  اینگونه شبکه
                                                 

 .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)ن مجموعه استاندارد ای 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 فایل الکترونیکینام  - 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)تاندارد این مجموعه اس 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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  و عایق شده دار روکش هوایی ی توزیع برقها شبکه هایاستانداردمجموعه 

  فشار متوسط کابل فاصله دار بهره برداری اجرا و ،نصب :4-3 قسمت

  هدف و دامنه کاربرد   1
فشـار متوسـط و    کابـل فاصـله دار  با خطوط هوایی  های نصب ارائه دستورالعملن این استاندارد هدف از تدوی
و یـرآق  کابل فاصله دار فشـار متوسـط   مشخصات  .باشد میمذکور  سرویس و نگهداری از شبکه ،بهره برداری

و  دار روکـش زیع بـرق هـوایی   ی توها شبکهمجموعه استاندارد ) 4-2(و ) 4-1( قسمتآالت آنها به ترتیب در 
  .عایق شده ذکر شده است

در نظر گرفتـه  حاضر  استاندارد پایداری مکانیکی درمقررات زیست محیطی و همچنین اصول  ایمنی،الزامات 
ـ و عایق شده  هواییکابل ی ها شبکهاز  د برای اجرا و بهره برداریاستانداراین . استنشده  ا شـرایط  متناسب ب

  .ه استگردید اقلیمی کشور ارائه
، )بصورت نقشـه هـای جزئیـات اجرایـی    (حداقل الزامات نصب،  ،مواردی مانند فواصل مجاز ،در این استاندارد

الزامات بهره روش های خاص طراحی، مراحل نصب و  ،ماشین آالت و ابزار نصب ،سرویس و نگهداری شرایط
د روش های لخـت کـردن هـادی، اتصـال     مواردی مانن و نیز )های سرویس و تعمیرات روشاز جمله (برداری 
  .ه استشد ارائه ، ...زمین و 

کابـل فاصـله    کابل هوایی یها شبکهی اجرا منصوبه، خرید وتجهیزات انتخاب  فرض بر این است که طراحی،
. شـود میبه نفرات ماهر و متخصـص سـپرده    و سایر تجهیزات و یراق آالت مشخص شده در این استاندارددار 

العـات  ، بایسـتی اط هزم جانبی مربوطـ لواو و یراق آالت  کابل هواییطمینان از مناسب بودن ت عدم ادر صور
  .گردد تکمیلی از تولید کننده اخذ

  
  لزامیمراجع ا   2

زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بـدین ترتیـب    الزامی مدارک
  :شوند د محسوب میدارک جزئی از این استاندارآن م

ها و تجدید نظرهـای بعـدی آن مـورد     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
 - دار و عـایق شـده   های هوایی توزیـع بـرق روکـش    مجموعه استانداردهای شبکه - استاندارد صنعت برق ایران 1- 2

  دار فشار متوسط آالت کابل فاصله تجهیزات و یرآق: 4- 2قسمت 
  

2-2   HENDRIX Overhead Products, Covered Conductors – Spacer Cable Systems, 
2-3 Western Power, 2009, "HENDRIX Covered Conductor Manual", Marcel Oosthuizen , 

February 2009. 
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  و تعاریف اصطالحات   3
  :رود میکار ه و تعاریف زیر ب تاندارد اصطالحاتدر این اس

3-1   
  (SMFL) 1 حداقل نیروی بارگذاری مجاز

، بطوریکـه در آن شکسـت مکـانیکی    گردد میفروشنده مشخص توسط خریدار یا  کهکمترین نیروی شکست 
   .رخ ندهد
بیشتر از اسـتحکام مکـانیکی یـراق      e% متناظر با    (SMFL)نیروی بارگذاری مجاز حداقلی تاز نقطه نظر احتماال :یادآوری

  IEC 60826بـه اسـتاندارد   جهت اطالعـات بیشـتر   . (باشد می 10 تا 5محدوده درصد مذکور  .آالت خطوط توزیع خواهد بود
  ).مراجعه کنید

3-2   
   (RTS) 2استقامت کششی نامی هادی
هر رشـته از مفتـول هـای تشـکیل     ) تقریبی(کشش  است که از روش محاسبه نیروی استقامت پارگی هادی

  .آید میدهنده هادی بدست 

3-3   
   3سیم نگهدارنده

انیزه یا آلومینیوم کلد که نقش حمال کل سیستم در مقابل نیرهای مکانیکی وارده به خط سیم فوالدی گالو
  .را دارد

3-4    
   4ولتاژ نامی

مقـدار  ( خط و تعیین آزمون های الکتریکی در نظر گرفتـه شـده اسـت   که برای طراحی بهره برداری  ولتاژی
  .)است kVبر حسب  نامی مؤثر بیان شده فاز به فازولتاژ 

3-5     
   5دمای محیط

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

3-6    
   6آرایش کششی

در این آرایش سیم نگهدارنده فوالدی به وسیله . دار را آرایش کششی گویند انتهایی و یا زوایهحوه نصب پایه ن
  . شوند انتهای و یا کنسول وصل می دار به وسیله سیم گیر مارپیچی به پایه های فاصله کششی کابل کلمپ

                                                 
1- Specified Minimum Failure Load  
2-  Rated Tensile Strength  
3- Messenger   
4- Rated Voltage  
5 - Ambient Temperature 
6- Tension Detail  
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3-7   

   1آرایش عبوری
هـای   نگهدار و یا مقره قرار گرفتن کابل  دار از کنسول عبوری توسط فاصله های فاصله کابلنحوه آویزان کردن 

  .را آرایش عبوری گویندسوزنی دار بر روی  فاصله

   2فاصله نگهدار 3-8
نگهـدارها در   فاصـله  .باشد دار می له بین سه فاز کابل فاصلهصیک قطعه عایق لوزی شکل جهت نگه داشتن فا

سـیم نگهدارنـده آویـزان    فواصل مساوی از طول اسپن که نزدیکترین مقـدار را بـه ده متـر داشـته باشـند از      
  .این فاصله نگهدارها در پایه های عبوری توسط رکاب مخصوص به براکت وصل می شوند. شوند می

3-9  
   3کانکتور انشعاب

ایـن  . شود میبکار برده  ) ن قطع آنوبد(یله فلزی که برای اتصال سر هادی انشعاب فرعی به هادی اصلی وس
مـورد  با برداشتن روکش دو هادی  بوده و دارای محفظه عایق شدهزی کانکتورها بصورت کلمپ دو شیاره موا

  .گیرند میاستفاده قرار 
3-10  

   4کششی اتصال
در حـال  دار  کابل فاصلهکه برای اتصال دو سر  گویند وسط اسپنپرسی  راههیا دو اتصال اتوماتیک  به مفصل

نیـز  بـر روی اتصـال کششـی    عایقی حرارتـی   بدارای تیوامکان استفاده از  .اند شدهکشش طراحی و ساخته 
  .شود مینیز گفته میانی تحت کشش  موفو  از جمله بوش یاسامی دیگربه این قطعه  .وجود دارد

3-11  
   5هاشو کابلو یا  ها ترمینال

به تجهیزات الکتریکی بکار برده سه الیه  دار روکشی ها هادیسر که برای اتصال  شو کابلقطعه فلزی بصورت 
  .شود می

3-12  
   6)از پیش فرم داده شده(سیم گیر مارپیچی 

ه یچیـد پ ،بـا قطـر از پـیش طراحـی شـده      دار کابل فاصـله بر روی  است کهمارپیچی داده شده فرم  یها سیم
  .بکار برده شودکلمپ رأس مقره در  حالت کششی و یا در آن گردد تا جهت نگهداری می
  

                                                 
1- Suspension Detail   
2- Spacer 
3- Branch connector   
4- Splices or Tension Joints 
5- Terminals & Lugs  
6- Factory – Formed Helical Conductor Fitting 
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3-13  
   1یرآق آالت بی متال

جمپر  جهت اتصال متال مانند موف بی ی با مواد متفاوت مناسب هستندها هادیتجهیزاتی که برای اتصال 
  .کانکتور خط گرم مسی انشعابی به

3-14  
   2کانکتور
 تواند بصورت کششی و یا میو  شود میسیم ارت بکار برده ای اتصال یک یا چند هادی و یا ی که برا وسیله

  .باشد بصورت کلمپ انشعاب دو شیاره موازی و غیر کششی
3-15   

   3(MBL) حداقل نیروی شکست
تی توسط تولید کننـده هـادی   حداقل نیروی پارگی هادی که در صورتیکه در استاندارد داده نشده باشد بایس

  .شود مشخص
3-16  

   4آزمون نوعی
ارد و عرضـه بـه بـازار عمـومی، الزم     که پیش از تولید انبوه یک نوع محصول تحت پوشش این استاندآزمونی 

  .مطابق الزامات مطمئن شد محصولهای  عملکرد مطلوب و مشخصهاست انجام شود تا از 
تیاج به تکرار ندارند مگر در مواردی کـه تغییراتـی در مـواد    از انجام شدن، اح ها به گونه ای است که بعد این آزمون :یادآوری

آزمـون نـوعی بـا نمـاد     . های اساسی را تغییر دهـد  ید ایجاد شود، که ممکن است ویژگیاولیه، طراحی قطعات یا نوع فرآیند تول
  .شود مینمایش داده » T« اختصاری 

3-17  
   5ای زمون نمونهآ

تا مشخص کند که محصول  شود میمجموعه تکمیل شده انجام ی یک محصول یا ها نمونهکه روی آزمونی 
  .شود مینمایش داده »  S« با نماد اختصاری  ای نمونهآزمون . مطابق مشخصات طرح باتمام رسیده است

3 -18 
   6جاری ساختآزمون 
ت بـرای اثبـا  و که برای تثبیت مطابقت یراق آالت با الزامات معـین شـده روی کلیـه محصـوالت     هایی   آزمون

  .شود مینمایش داده »  R« با نماد اختصاری این آزمون . شود میآنها انجام عملکرد درستی 
  

                                                 
1- Bimetallic Fitting 
2- Connector 
3-Minimum Breaking Load    
4- Type Test 
5- Sample Test 
6- Routine Test 
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  الزامات سرویس و نگهداری   4
فشار متوسط از یک سیم فوالدی زمین شده به عنوان نگهدارنده وزن  برق  توزیع دار کابل فاصله های شبکه
در هر اسپن از  "نگهدار لوزی شکل  فاصله" چندین. شود چنین به عنوان سیم گارد استفاده می ها و هم هادی

قرار   تمام آلومینیومی دار سه الیه های روکش ها هادی سیم فوالدی مذکور آویزان بوده و در سه راس دیگر آن
خواهد دار در طول شبکه  توزیع  وجود  های هوایی فاصله به این ترتیب فاصله ثابتی بین کابل. گیرند می

مری  کنند بست اهرمی پلی یت میرا بر روی نگهدارنده تثبهای شبکه فاصله دار  تی که کابلاتصاال. داشت
جانبی از  های کابلبه دلیل فاصله کم  باشد میها فاقد مقره  های عبوری این شبکه پایه. باشند می
  .باشند در کاهش باند آزادسازی حریم بسیار مناسب می دار های کابل فاصله شبکهدیگر هم

با توجه به  .باشد های سه الیه به دلیل نداشتن شیلد زمین شده با احتمال خطرمواجه بوده و ایمن نمی س هادیلم 
شبکه توزیع کاهش یافته و افت ولتاژ ناشی از آن نیز کم  دیگر، خاصیت سلفی نزدیک بودن فازها به هم

 خواهد بودلخت زیادتر های  چنین خاصیت خازنی خط نسبت به خطوط رایج با هادی هم. خواهد بود
همچنین قرار گرفتن فازها بر روی رئوس مثلث  .باشد های نصب آن ساده می آالت خط کم بوده و تکنیک یرآق

  . کند شرایط تعادل فاز را ایجاد می) با فاصله مساوی از همدیگر(االضالع  متساوی
ها  مناطق جنگلی جهت کاهش قطعیدار به طور موفق در محدوده خارج از شهر و در  های هوایی فاصله کابل

یکی دیگر از . شوند کار برده می منظور جلوگیری از خوردگی شیمیایی به و در مناطق مجاور دریا به
کاربردهای این سیستم احداث خط در فاصله زیاد اسپن بین دو پایه است که این امر به جهت وجود سیم 

نگهدارنده  اطق با برف سنگین یا باد شدید نیز وجود فاصلهچنین در من هم. پذیر است نگهدارنده فوالدی امکان
  . کند برداری مناسب را فراهم می و سیم نگهدارنده فوالدی شرایط بهره

ده رهای کابل فاصله دار جهت افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق فشار متوسط بکار ب شبکه
نمایند و خطرات بروز  خورد شاخه درختان به خوبی عمل میها در مقابل افتادن و یا بر هاین شبک. می شوند

  .آتش سوزی را کاهش می دهد
باشد با این  ای کابل خودنگهدار فشار متوسط میه ها همانند شبکه فاده از این شبکههای متداول است روش

باشد  سان میشده کمتر در انتقال توان یک متفاوت که در عین سادگی و حفظ قابلیت اعتماد دارای قیمت تما
  .تر شده است و نیز بهره برداری و تعمیرات آنها به مراتب راحت

  : های لخت عبارتند از های با هادی دار  نسبت به شبکه های کابل فاصله های بهره برداری شبکه ویژگی
  ن خط،شد  بین دو فاز کناری و فشرده) کیلوولت 33در( متری سانتی 25تر به دلیل فاصله  باند حریم کم - الف
  ها، برداری به دلیل کاهش خسارت خاموشی های لخت در طی دوره بهره های با هادی تر نسبت به شبکه قیمت کم - ب
  حذف مقره،  -ت
  ،تر برداری به جهت نرخ عیب کم کاهش هزینه بهره -ث
  ،افزایش امـکان حفاظت اشخـاص از برق گـرفتگی  - ج
  ،های توزیـع نشده تر وکاهـش انرژی قطعی برق کم   - ح
  ،جلوگیری از مرگ و میر پرندگان و حیواناتو  کاهش قطع درختان  - خ
  ،رقابتی مندی استفاده کنندگان به ویژه در یک بازار برق رضایت  - د
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 ).تر سبکو  تـر، قـابل تولید در داخل کشور ارزان(  تمام آلومینیومی یها هادیاستفاده از   - ذ
  :عبارتند از) فشار متوسط(های خودنگهدار دار نسبت به کابل های فاصله ویژگیهای بهره برداری کابل

  .های خودنگهدار بدلیل پیچیده شدن فازهای بسیار دشوار و تعمیرات آن مشکل است یابی کابل عیب - الف
  .باشد های خودنگهدار فشار متوسط معادل می های با کابل شبکه%  60حدود  ها هزینه احداث  آن -ب
  .تر شده است دار بسیار راحت که کابل فاصلهها در شب گیری و اتصال ترانس انشعاب -ج
  .ها کمتر خواهد بود های خودنگهدار هستند و در نتیجه قدرت پایه تر از کابل دار سبک های فاصله کابل -د

  :فشار متوسط عبارتند از دار روکشهای  دار نسبت به هادی شبکه کابل فاصلهویژگیهای بهره برداری 
  فی حفاظت در مقابل صاعقه عدم نیاز به تجهیزات اضا - الف
  احتمال کمتر پاره شدن هادی و  افتادن آن بر روی زمین  -ب

  
  دار استفاده  شبکه کابل فاصله های محل   5

مختص  ریزاند به موارد مشروحه  شده ها توصیه دار در آن های کابل فاصله مناطقی که کاربرد شبکهگرچه 
  :رد توصیه شده استها در این موا اما استفاده از آنشوند  نمی
  اجرای چند مدار بر روی یک پایه -الف

  .دهد این مورد را نشان می) 1(شکل . توان چندین فیدر را بر روی یک پایه اجرا نمود ها می با استفاده از این شبکه
  

  
        هشت مدار بر روی یک پایه -الف

  
  چهار مدار بر روی یک پایه -ب                  

  رای چند مدار بر روی یک پایهاج -1شکل 

  مناطق شهری جهت کاهش حریم مجازاستفاده در  -ب
بدیهی است عالوه بر موضوع . کند فاصله کم بین دوفاز کناری امکان کاهش باند آزادسازی حریم را فراهم می

در دیگر . تری را نیز از این نظر خواهند داشت دار بودن مزایای بیش ها به دلیل روکش مذکور، این شبکه
کیلوولت به  11مثالً تبدیل شبکه (های ارتقاع سطح ولتاژ بر روی مسیرهای موجود  کشورها برای پروژه

  .شود دار استفاده می با باند حریم قبلی، از شبکه کابل فاصله) کیلوولت 33و یا  20شبکه
   شیمیاییمنظور جلوگیـری از خوردگی  مناطق مجاور دریا به -ج

چنین عدم وجود فوالد  هم. کند طور محسوسی از خوردگی شیمیائی جلوگیری می به وجود سه الیه روکش
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چنین در مناطق آلوده صنعتی که  این قابلیت هم. ها از خوردگی گالوانیکی جلوگیری خواهد نمود در هادی
  .تواند مورد استفاده قرار گیرد اند نیز می ها شده ذرات معلق در هوا باعث ایجاد خوردگی در هادی

  مناطق کوهستانیکارگیری در  قابلیت به -د
های شدید و یا افتادن سنگ مواجه  نازمان وزش طوف در ها هادی زمانی که مناطق مرتفع با مشکالت برخورد

دار بسیار  های کابل فاصله شبکه دننمای که افتادن شاخه درختان ایجاد قطعی و خاموشی می ییا مناطق هستند
برخورد صاعقه ناشی از مشکالت دچار  تر مناطق کوهستانی بیشبا توجه به اینکه  چنین هم. باشند مناسب می

بهترین راه حل مقابله با  در باالی شبکهآن و قرار گرفتن  نگهدارندهاین سیستم به دلیل زمین شدن سیم هستند 
  .استبرخورد صاعقه را نیز دارا 

  های مصنـوعی پشت سدها اچـهو یا دری های بلند ، اسپنهای عریض عبـور از رودخانه -ه
لخت در  های سیمبرای های بزرگ عمالً  اسپن عدم تحمل پارگی سیم، عبور از گونه مـوارد به دلیل در این
و فقط با انتخاب مناسب سیم نگهدارنده  و  دار های فاصله با استفاده از کابل .باشد غیرممکن میزیاد طول 
دار را در یک  اجرای کابل فاصله )2(شکل . ها را به راحتی اجرا نمود توان این شبکه های طرفین اسپن می پایه

  .دهد اسپن بسیار بلند نشان می
 

 
  عرض اتوبان -ب                                         رودخانه   -الف

  عبور از اسپن بلند -2شکل

زیاد ناشی از  یها د خاموشیو ایجا منـاطقی که مشکالت پـرندگان و حیـوانات در بـرخورد به شبـکه -و
  .عوامل خارجی را دارا هستند

  کاهش افت ولتاژ  -ز
در طول خط، خاصیت سلفی  االضالع و در رئوس مثلث متساوی ها به همدیگر با توجه به نزدیک بودن هادی

نگهدارها  چنین فاصله هم. گردد خط کاهش و خاصیت خازنی افزایش یافته و موجب کاهش افت ولتاژ می
االضالع شده و تساوی راکتانس هر سه فاز را از  ها بر روی رئوس یک مثلث متساوی ب قرار گرفتن هادیموج

  .کند این نظر تضمین می
  ها در صورت افتادن درخت امکان حفاظت کابل) ح
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های توزیع هوائی افتادن درخت بر روی شبکه به ویژه پس از وقوع طوفان در مناطق  یکی از مشکالت همه شبکه
های این  دار به دلیل موقعیت مکانی خود قادر است کابل سیم نگهدارنده شبکه کابل فاصله. باشد درخت میپر

  .دهد این ویژگی را نشان می) 3(شکل . ها محفوظ نگهدارد های آن شبکه را از آسیب درختان و شاخه
  امکان نصب در زیر خطوط فشار قوی) ت

کیلوولت و در  132و یا  63های خطوط  ها را روی  پایه توان این شبکه های بلند، می به دلیل امکان اجرای اسپن
 .دهد این ویژگی را نشان می) 3(شکل . زیر شبکه فشار قوی نصب نمود

 
  کیلوولت موجود و 132و  63های خط  امکان نصب بر روی پایه -3شکل 

  ها های آن ها از آسیب درختان و شاخه حفاظت کابل 

  ای کم ارتفاعه نصب بر روی پایه) ک
متری فشار  9های  افزایش مجازی ارتفاع سر پایه  از زمین برای اجرای خطوط فشار متوسط بر روی پایه

با استفاده از این . پذیر است ها امکان کارگیری براکت فلزی خاص، در این شبکه ضعیف موجود با استفاده از به
و نزدیک رسانی  نقطه تغذیه به مشترکین دیگر نیاز  ها های کاهش شعاع تغذیه ترانسفورماتور قابلیت در طرح
  . دهد نحوه اجرا را نشان می) 4(شکل . های عبوری موجود نخواهد بود به تعویض پایه

  

      
    نحوه نصب براکت افزایش دهنده طول پایه  -4شکل

  زنی کاهش شاخه) ل
های لخت  ای نسبت به هادی بل مالحظهطور قا دار به زنی درختان در اطراف شبکه کابل فاصله میزان شاخه
های  تواند کاهش یابد زیرا تماس درختان با هادی زنی نیز می چنین تعداد دفعات شاخه هم. یابد کاهش می
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گردد و فقط در صورت تماس مداوم عالوه بر احتمال خراشیدن روکش، موجب  الیه موجب اتصال کوتاه نمی سه
  .شود ها می یکی و کاهش عمر هادیجاری شدن جریان تخلیه بارهای الکتر

  کارگیری مشکالت به) م
چنین به سیم نگهدارنده مشکالت زیر در شبکه  دیگر و هم های فاز به هم با توجه به فاصله نزدیک سیم 

  :ها در حین اجرا باید مورد توجه قرار گیرد دار ممکن است به وقوع بپیوندد که رفع آن های فاصله کابل
هایی که روکش فاز برای اتصال به  و هادی فاز در مکان) نول(قوس الکتریکی بین سیم گارد بروز امکان  - الف

گیری بر روی سیم نگهدارنده در آن حد  که برای جلو شود، ترانسفورماتورها یا گرفتن انشعاب برداشته می
  . باشد می 36نحوه اجرا مطابق شکل . شود کشیده می ،ای شکل عایق فاصل کاور لوله

این شرایط زمانی به . در وسط اسپن نیز وجود دارد) نول(حتمال بروز اتصال کوتاه بین فاز و سیم گارد ا -ب
  .شود آید که روکش هادی بر اثر اضافه ولتاژ ذوب می وجود می

مهمترین . گردند دچار پیری میهای خودنگهدار  و کابل دار  های روکش هادیدار مشابه  های فاصله کابل -ج
. باشد دار گرما، تنشهای الکتریکی و مکانیکی و عوامل محیطی می های روکش پیری هادیفاکتورهای 

دانسیته  اتیلن پلییا  شدهای  شبکه  اتیلن پلیتوانند از جنس مس یا آلومینیوم بوده و روکش  ها می هادی
مناطقی که در  عنوان روکش در  کار برده شده به باید توجه داشت که مواد پلیمری به. داشته باشند باال

  :باشند مجاورت ساحل هستند دارای مشکالت زیر می
  پیری مواد بر اثر خوردگی و ترک، -
  اثرات کرونا -
  
  الزامات نصب و اجرا   6

رعایـت   زیرهای مشروحه  دار بایستی الزامات و خواسته های کابل فاصله و نصب صحیح شبکه بمنظور طراحی
  .ها نیز صادق است های هوایی توزیع در این شبکه طراحی شبکه الزمات و اصول اساسی تمامی. گردنند

و نیز فاصله ) 4-1( قسمتدار  ه و براساس استاندارد کابل فاصلهو سیم نگهدارند ها کابلکلیه مقادیر مورد نیاز 
 )4-2( قسمتدار  های کابل فاصله اندارد تجهیزات و یراق آالت شبکهآن براساس است) اسپیسر(نگهدار عایقی 

به آن محکـم   دار کابل فاصلههر سه فاز  ،با استفاده از فاصله نگهدارهای دارای بست های اهرمی. خواهند بود
توانند در مواقع بروز انحراف خط و یا مواقع احتمال نوسان با یک بازوی ضد  این فاصله نگهدارها می. شوند می

  .باشد صله نگهدارها مهم میصحیح این فا موقعیت قرار گرفتن. انحراف به پایه محکم شوند
سـیم  . را دارد رأس بکـار رفتـه در سـه    کابـل سیم نگهدارنـده وظیفـه حمـل سـه      ،داردر شبکه کابل فاصله 

ای تمام آلومینومی بـا اسـتفاده از    الیه سه کابلنگهدارنده توسط نیروی اولیه کشیده می شود و سپس هادی 
  . نگهدارنده آویزان می شوند سیم بر روی یده متر در فواصلفاصله نگهدارهای عایقی 

  .نگهدارها در طول اسپن مساوی بوده و باید نزدیکترین مقدار به ده متر را داشته باشد فاصله بین فاصله
  :را اصالح نمود نگهدارها فاصلهدر مواقع زیر می توان موقعیت قرار گرفتن 

  .فزایش یابدمتر ا 12تواند به  می فاصله انتهایی در فاصله منتهی به آرایش  - 1



10 
 

در واقـع  . باشـد  دیگر می جدا شدن طراحی مکانیکی و الکتریکی از همدار  های کابل فاصله یکی از ویژگیهای شبکه
ها، نـوع سـیم نگهدارنـده فـوالدی را انتخـاب       توان مطابق با طول اسپن، شرایط بارگذاری منطقه و وزن هادی می

های توزیع امکـان آن وجـود    ر بلند را که قبل از این در شبکههای بسیا چنین شرایطی امکان عبور از اسپن. نمود
دار فشار متوسـط اجـرا    های کابل فاصله ها و شبکه طرح نکته قابل توجه این است که اکثر . نماید نداشت میسر می

ستفاده از کنند که این امر امکان اقتباس و ا ها استفاده می شده از سیم نگهدارنده فوالدی گالوانیزه برای این شبکه
  . نماید را عیناً فراهم می  سایر کشورها های نصب و تجربیات  ها و روش استانداردها، تجهیزات، آزمون

دار بدون رعایت هرگونه  ها در شبکه کابل فاصله گردید امکان طراحی الکتریکی هادی که ذکر همان طوری
توان سطح  ریکی مورد استفاده و افت ولتاژ مجاز میدر واقع صرفاً براساس توان الکت. محدودیت  مکانیکی وجود دارد

دار سه الیه را تعیین و پس از اتمام طراحی الکتریکی نسبت به تعیین  تمام آلومینیوم روکش های کابلمقطع 
  . مشخصات سیم نگهدارنده فوالدی اقدام نمود

فاصـله بـین   . ر خواهد بـود مت میلی 240متوسط  در فاصلهفواصل بین فازها نسبت به یکدیگر مساوی بوده و 
   .ی متر باشدمیل 245نبایستی کمتر از ) یا رکابسیم نگهدارنده (فازها و سیستم زمین 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  و نمایش فواصل آن) اسپیسر(عایقی  فاصله نگهدار  -5شکل 

سـه الیـه    دار روکـش مجموع وزن واحد طول سه هـادی  وزن واحد طول هر متر شبکه کابل فاصله دار از  -ج
  . عالوه وزن واحد طول سیم نگهدارنده بعالوه یک دهم وزن هر فاصله نگهدار عایقی استخراج می شودب

  .شوند متری از یکدیگر نصب می 10نگهدارها از فاصله  فاصله ،الزم به ذکر است
  
  دار فاصله  های کابل شبکه فرآیند طراحی   7

ای  هـا دو مرحلـه   کشی این شـبکه  در واقع سیم. ردهای خاص خود را دا دار روش های کابل فاصله اجرای شبکه
میـزان کشـش و فلـش سـیم نگهدارنـده متناسـب بـا        . شـود  ابتدا سیم نگهدارنده فوالدی نصب می. باشد می

هـا، سـیم نگهدارنـده و     محاسبات انجام شده براسـاس شـرایط بارگـذاری منطقـه، طـول اسـپن، وزن هـادی       
این میزان کشش اولیه سیم نگهدارنده باید . گردد کشی انتخاب میچنین دمای روز سیم  نگهدارها و هم فاصله
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نگهـدارهای عـایقی بـر روی آن و     ها و فاصـله  به نحوی انتخاب گردد که در مرحله دوم پس از آویختن هادی
محاسبات مـذکور بـا اسـتفاده از معادلـه     . اضافه شدن وزن، کشش سیم نگهدارنده از مقدار مجاز تجاوز نکند

  .شود ت انجام میتغییر وضعی
دار، در شرایط اولیه وزن واحد طول سیم نگهدارنده به تنهـایی در   های کابل فاصله در طراحی مکانیکی شبکه

دار سـه الیـه و یـک     های روکـش  شود و وزن حالت نهایی شامل ترکیب سیم نگهدارنده، هادی ه میتنظر گرف
  .خواهد بود) دارها در فواصل ده مترینگه به دلیل نصب فاصله(عایقی  نگهدارهای دهم وزن فاصله

میزان کشش سیم نگهدارنده فوالدی با توجه به قدرت پایه کششی و در نظر گرفتن ضرائب اطمینان الزم 
بدیهی است امکان استفاده از سیستم مهار یا بیش از یک پایه جهت افزایش بارگذاری سیم . شود تعیین می

های بلند را با انتخاب مناسب سیم نگهدارنده فوالدی و طرح  اسپن توان در واقع می. نگهدارنده وجود دارد
  . ها به راحتی اجرا نمود پایه

شرایط بارگذاری استاندارد  بار منتجه در انواع شرایط آب و هوای بصورت جدول کشش و فلش در تمامی
  .گردد استخراج می) گانه شرایط شش(

حاصل از حل . دهد پن در دمای مختلف نصب را نشان میهای فلش بر حسب اس مشخصهاز  ای نمونه )6(شکل 
در این شکل محور عمودی مقدار فلش برحسب متر و محور افقی طول اسپن را . دهد معادله مذکور را ارائه می
مترمربع و سیم نگهدارنده مغزی  میلی 70دار  های کابل فاصله سطح مقطع هادی. دهد برحسب متر  نشان می

دمای روز  ،ها پارامتر منحنی. مترمربع انتخاب شده است میلی) 7×28/3(به سطح مقطع Canaryفوالدی سیم 
در نظرگرفته شده ) ها از پائین به باالی دسته منحنی(گراد  باشد که از ده تا چهل درجه سانتی سیم کشی می

ها و  ابلگر شرایط نصب بدون وزن ک در دو دسته منحنی نشان داده شده، دسته منحنی پائین نشان. است
های مذکور  با استفاده از منحنی. باشد نگهدارها بوده و دسته منحنی باال با در نظر گرفتن موارد مذکور می فاصله
توان تعیین نمود که در یک اسپن و دمای روز سیم کشی مشخص، مقدار فلش سیم نگهدارنده در روز سیم  می

های باالتر  چنین با استفاده از دسته منحنی هم. باید باشد نگهدارها چقدر ها و فاصله کشی و بدون بارگذاری هادی
در این شکل، حداکثر بارگذاری سیم . نگهدارها کنترل نمود ها و فاصله توان مقدار فلش را پس از نصب هادی می

  .در نظر گرفته شده است UTS% 30نگهدارنده فوالدی در بدترین رژیم بارگذاری مساوی 
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  70 دار کابل فاصله -مشخصه فلش بر حسب اسپننمونه  از  -6شکل

  دار ل فاصلهماشین آالت اجرا و ابزارهای نصب کاب   8
دار باید حداقل دارای ابزار کار زیر باشند تا ضمن جلوگیری از وارد  می مجریان خطوط هوائی کابل فاصلهتما

  :نجام پذیردشدن صدمات احتمالی، اجرای کار با اصول صحیح ا
  ماشین آالت حمل کابلهای فاصله دار - 1
  کشی، سیم) سیاه(طناب راهنما یا سیم فوالدی  - 2
  کشی، جوراب کابل - 3
 وینچ - 4
  )پولی(کشی  قرقره هوائی کابل - 5
 مفصل گردان - 6
  ،“ای گیره قورباغه“و  “ چرخ و زنجیر “  - 7
 برداری قشهنظیم فلش با استفاده از دوربین ندینامومتر و یا ت - 8
 برس سیمی، - 9

  .های آلومینیومی خمیر ضد اکسید مخصوص هادی -10
  لخت کن کابل -11
  ارابه نصب -12
 حلقه دوبل راهنما -13

  .در ادامه هریک از ابزارهای فوق به اختصار توضیح داده خواهد شد
  

Spacer Cable 70 - Massener - %UTS=40
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  ماشین آالت حمل قرقره ها 1- 8
های  حمل کابل. سه قرقره کابل انجام گیرد حداقلاز ستفاده ای به محل پروژه باید با ا سه الیه های کابلحمل 

ای باید بدون ایجاد شکستگی  های سه الیه کابل. دباش های باز شده از روی قرقره مجاز نمی مذکور به صورت کالف
. وندها هدایت ش پایه های مستقر در راس قرقره شدن بر اثر تماس با زمین، مستقیماً از روی قرقره بر روی و زخمی

مجریان . نماید بدیهی است استفاده از قرقره امکان جمع شدن کابل اضافی بعد از عملیات کشش را  نیز فراهم می
  .های استاندارد شده زیر جهت حمل و استقرار قرقره ها در محل پروژه استفاده نمایند پروژه ها باید از یکی از روش

  ارابه حمل و بازکردن قرقره ها -الف
اند که عالوه بر امکان حمل سه قرقرۀ کابل، شرایط مناسب  ای طراحی شده ها به گونه این ارابه زای ا نمونه

) 7(ها در شکل  هایی از این ارابه نمونه. نمایند را در محل پروژه فراهم می  برای باز شدن کابل بر روی پایه
ها باید دارای  این ارابه. شوند یکش به خودرو کشنده وصل م های کابل به صورت یدک قرقره. شود مشاهده می

ها باید دارای استقامت  ارابه. های ایمن برای اتصال به کشنده نیز باشند های خطر ترافیکی و قالب چراغ
ها در حالت ثابت و در حال حرکت بر روی خودرو بوده و ضمناً باید  مکانیکی کافی جهت تحمل وزن قرقره

ها قادر به تحمل نیروی  این ارابه. ها باشند ک و آزاد کننده چرخهای ترمز هیدرولیکی اتوماتی دارای جک
ها باید  جک .کشش برگشتی به قرقره در حین نصب کابل بوده و باید از سازندگان معتبر تامین شده باشند

گاه در نییمم طراحی و اضافه شود و بر اساس گراگزها بر اساس نیروی ما این جک. در زمین محکم شوند
   .اشد و عدم تعادل ایجاد نشود تا ارابه واژگون نشودمرکز ثقل ب

  

  
  ارابه حمل و بازکردن دارای سه محل قرقره برای سه فاز -7شکل

اند که وظیفه ارابه، خرکی و باز کردن اتوماتیک قرقره را انجام  فوق نیز ساخته شدههای  ارابهاز تری نوع کامل
  . باشند برای کنترل میزان باز شدن کابل از روی قرقره میو مجهز به موتور چرخاننده قرقره و ترمز  داده

  
  به عالوه جرثقیل حملخرکی نگهدارنده قرقره  - ب

از جرثقیل دارای قالب مخصوص بلند کردن قرقره کابل برای حمل به محل و قرار دادن قرقره  ،در این روش
است که  ضمن نگهداشتن قرقره در  ای خرکی مذکور وسیله. شود بر روی خرکی نگهدارنده قرقره استفاده می

های  نمونه ای از خرکی. نماید ها از قرقره را فراهم می باالتر از سطح زمین، امکان چرخیدن و باز شدن کابل
  .شود مشاهده می) 8(مذکور در شکل 
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  های نگهدارنده قرقره کابل ای از خرکی نمونه -8شکل 

                      
  )تنشتر( وینچ و ترمز ، جکدارای  کشی کابلش یدک ک  -9شکل 

  کشی سیم طناب راهنما و سیم سیاه 8-2
کشی جهت هدایت کابل یا سه هادی روکش سه الیه به داخل  سیم) سیاه(سیم فوالدی یا طناب راهنما و 

 موتورییا ای  سیم فوالدی سیاه با استفاده از وینچ ارابه. گیرد کشی مورد استفاده قرار می های سیم قرقره
  . امکان جمع شدن را دارد

های قابل حمل  توان از طناب راهنما و وینچ تری نیاز باشد می کشی در فواصل کوتاه که به نیروی کم در کابل
طناب راهنما از جنس ابریشم . شود مشاهده می) 10(ای از طناب راهنما در شکل  نمونه. استفاده نمود

دارای ) متر 120تر از  کم(این طناب در فواصل کوتاه . بادوام است) سترپلی آمید و پلی ا(مصنوعی گیس باف 
متر بوده عمل جمع کردن آن با استفاده از چرخ و طناب و به صورت دستی نیز قابل  میلی 12قطر متوسط 

کار  تواند به می) متر میلی15با قطر (برای کار با وینچ قابل حمل برقی، طناب راهنمای قطورتر . باشد انجام می
  .باشد کیلوگرم نیرو می 2000الی  1200ها  ی این طنابنیروی گسیختگ. رود

  
  
  
  

  
  
  

  و نحوه بکارگیری آنکش  سیم سیم -10شکل 
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  کشی های کابل جوراب 8-3
یک توری فوالدی گالوانیزه است که با وارد شدن نیروی کششی جمع شده و کابل  1کشی جوراب کابل

کارگیری آن را نشان  کشی و نحوه به جوراب کابل) 11(شکل . دارد نگه میقرارگرفته در داخل آن را محکم 
  .دهد می

  
  

  
  
  
  

  کارگیری آن کشی و نحوه به جوراب کابل  -11شکل 
  وینچ  8-4

کشی متصل  و یا طناب راهنمای متصل شده به قرقره پیش رو و سه جوراب کابل عملیات کشیدن سیم سیاه
ای و یا وینچ متصل به  متر از وینچ ارابه 100در فواصل بیش از . شود انجام میشده به آن  با استفاده از وینچ 
ای از این  نمونه. متر از پایه است 15ای  فاصله تقریبی قرارگیری وینچ ارابه. شود گیربکس خودرو استفاده می

  . شود مشاهده می) 12(دستگاه در شکل 

  
  نوع ارابه ای –وینچ کابل کشی  -12شکل 

  رو های سه تایی دنباله ش رو و قرقرهپیره هوایی قرق  8-5
. استفاده نمود) 13(مشابه شکل ) پولی(های  های میانی باید از قرقره  دار در تیر های فاصله برای کشیدن کابل

دار سه الیه  کشی به ابتدای سه هادی روکش های مستقیم پس از اتصال انتهای جوراب های کابل در سکشن
  .قره پیش رو آغاز می شودبه قر) سیم سیاهیا (راهنما ای و اتصال طناب 

دار را نشان  های کابل فاصله زمان شبکه کشی سه فاز هم های دارای سه شیار برای عملیات سیم قرقره
  .دهند می
  
  

                                                 
1- Pulling House  
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  آلومینیومی - دنباله رو سه تایی های قرقره  - ب    فوالدی - پیش رو تکی قرقره  -الف
  دار های فاصله کار برده شده جهت نصب کابل مجموعه قرقره به -13شکل 

  
های سه  رو و قرقره تکی پیشفوالدی کارگیری مجموعه قطعات قرقره  روش اجرای کابل فاصله دار مستلزم به

  . است ه رو نشان داده شده در شکل زیردنبالآلومینیومی تایی 
تایی  های سه تعداد قرقره. ره تکی پیش رو مورد نیاز استدر روش مذکور و در اجرای هر پروژه، یک عدد قرق

به عنوان مثال، برای یک سکشن به طول . است ی تعداد فاصله نگهدارهامساو) ب - 14(رو مطابق شکل   دنباله
دار  های مذکور توسط یک طناب نشانه مجموعه قرقره مورد نیاز باشد، تمامی  عدد فاصله نگهدار 30اگر متر 300

قرقره تکی پیش رو توسط یک طناب . شوند های دنباله رو وصل می ه تکی پیش رو و سپس به قرقرهبه قرقر
طناب . کشد تایی را بدنبال خود بر روی هادی نگهدارنده فوالدی می های سه راهنما کشیده شده و سایر قرقره

ها را در فواصل  ها، آن ن قرقرهها بسته شده است لذا پس از کشید دار در فواصل ده متری به مجموعه قرقره نشانه
دار که  های فاصله این موضوع ضمن جلوگیری از هر گونه نیروی کششی به کابل. دارد دیگر نگه می ده متری از هم

ها هم در فواصل ده  که آن کار نصب فاصله نگهدارها گردد که دارای هادی آلومینیوم خالص هستند موجب می
های سه تایی باز شده و به  ، قرقرهدر حین نصب فاصله نگهداردر واقع . ل شودمتری از هم واقع خواهند شد تسهی

ها را در ابتدای نصب  نحوه وصل مجموعه قرقره) الف - 14(شکل . شوند وصل می ها فاصله نگهدارها ی آنجا
  .دهد که سیم فوالدی نگهدارنده بر روی شبکه وصل شده است نشان می دار و پس از این های فاصله کابل

  

      
  تایی از روی کلگی پایه عبوری عبور قرقره سه - ب        دنباله رو تایی های سه تکی و قرقره نصب و تنظیم قرقره  - الف    

  دار تایی در اجرای شبکه کابل فاصله های تکی و سه کارگیری مجموعه قرقره به -14شکل 
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  مفصل گردان   8-6
های  و عدم انتقال آن به هادی) سیاه  یا سیم(لی در طناب راهنما های احتما برای جلوگیری از باز شدن تاب

یا (کشی و طناب راهنما که بین جوراب کابل ) هرز گرد(کشی از یک قطعه مفصل کابل گردان  در حال سیم
  .دهد ای از مفصل گردان را نشان می نمونه) 15(شکل . شود نماید، استفاده می عمل می) سیاه سیم

  
  
  
  

  صل گردانمف -15شکل 

 “ای گیره قورباغه“ و“ چرخ و زنجیر“  8-7
شکل . انجام داد 1دار را باید با استفاده از چرخ و زنجیر عملیات جمع کردن سیم نگهدارنده و کابل فاصله

چرخ  و زنجیرها در عملیات تنظیم فلش خطوط هوایی کاربرد . دهد انواعی از چرخ و زنجیر را نشان می) 16(
برای اتصال سر قالب چرخ زنجیر به سیم نگهدارنده . باشد تن می 3این دستگاه باید حداقل قدرت کشش  دارند
گفته  2ای ها گیره قورباغه های جدا شونده هستند و اصطالحاً به آن توان از سیم گیرهایی که دارای فک می
  .دهد ای را نشان می ای از گیره قورباغه نمونه) 17(شکل . شود، استفاده نمود می
  
  
  

                             
  
  
  
  
  

                
                            

  زنجیر - ب         با سیم بکسل                   -الف          
  

  چرخ و زنجیر -16شکل 
  

                                                 
2-Bolif or Lever Block   
3- Frog , Wire Grips or Come-along 
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  ای مخصوص کشیدن سیم نگهدارنده گیره قورباغه -17شکل 

 دینامومتر  8-8
های  کابلهای فاصله دار در زمان اجرای شبکه از سیم نگهدارنده و یاکشش مجاز این وسیله برای کنترل 

) گیرد و حلقه پشت چرخ زنجیر قرار می  که بین تیر(کشش سیم به کمک دینامومتر . شود هوایی استفاده می
برای این منظور استفاده  .کشی تعیین شود میزان کشش باید از جدول کشش روز سیم. شود گیری می اندازه
) 18(ای از دینامومتر در شکل  نمونه. کشی الزم خواهد بود گیری دمای روز سیم اسنج جهت اندازهاز دم

  .شود مشاهده می

         
  دینامومتر -18شکل 

  
 برس سیمی  8-9

هـای   هـا بـا اسـتفاده از بـرس     هـای آلومینیـومی بایـد الیـه اکسـید روی هـادی       برای اتصال بهتـر در هـادی  
  .شود مشاهده می )19(در شکل  های سیمی ای از برس نمونه. مخصوص برداشته شود سیمی

  

       
  هادی آلومینیومی مخصوص های سیمی برس -19شکل 
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 خمیر اتصال ضد اکسید 8-10
باید پس از پاک کردن سطوح اکسید شده   های آلومینیومی برای ایجاد اتصاالت الکتریکی مطمئن در کابل

های الکتریکی استفاده  سطح تماس 1یرهای مخصوص اتصال یا روانکاراز خم توسط برس سیمی یا سمباده، 
باشند، این امر برای کاهش مقاومت محل اتصال، حفاظت از  این خمیرها به صورت گریس اتصال می. نمود

خوردگی گالوانیک و جلوگیری از داخل شدن گازهای خورنده یا ذرات مواد به سطح مشترک کانکتور 
  .شود مشاهده می) 20(ی از خمیر ضد اکسید در شکل ا نمونه. است الزامی

  

              
  ای از خمیر ضد اکسید نمونه -20شکل 

  کن لخت کابل 8-11
) ضخیم(ای  ساخته شده و جهت برداشتن روکش سه الیه) 21(این ابزار در انواع مختلف مشابه شکل 

  . گردد دار می ندن آن موجب برش روکش کابل فاصلهتیغه مدور این ابزار با چرخا. رود کار می دار به کابل فاصله

  
  دار کن کابل فاصله لخت کابل -21شکل 

  کالسکه خط 8-12
کارگیری باالبر جهت  هایی که امکان به این ارابه بر روی سیم فوالدی نگهدارنده حرکت نموده و در اسپن 

ه نگهدارها و تجهیزات الزم به فاصله نگهدارها از سطح زمین وجود ندارد جهت حمل پرسنل و نصب فاصل
ای از  نمونه) 22(شکل . مسطح کاربرد دارد ها و اراضی غیر این ارابه به ویژه در عبور از رودخانه. رود کار می

   .دهد ارابه نصب را نشان می
  

                                                 
1- Lubrication 
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  خط نصب کالسکه  -22شکل 

  حلقه دوبل راهنما 8-13
جرای اتوماتیک جهت هدایت سیم نگهدارنده فوالدی مشاهده شده و در روش ا) 23(این قطعه در شکل  
های عبوری بسته شده و ابتدا طناب راهنما از داخل آن عبور   قطعه مذکور بر روی تیر. شود کار برده می به
. شود سیم فوالدی نگهدارنده به طناب راهنما متصل شده و توسط آن به داخل این قطعه هدایت می. کند می

پس از . قرار دارد  شود قطعه دوبل در دو طرف براکت عبوری تیر مشاهده می) 24( که در شکل همان طوری
  .شود باز می  عبوری، حلقه دوبل راهنما از روی تیر  بستن سیم فوالدی بر روی کنسول تیر

  
  
  

        
  
  
  
  

  کارگیری حلقه دوبل راهنما نحوه به -24شکل           حلقه دوبل راهنما -23شکل 

  دار های کابل فاصله کهنصب  شب   9
الزم . شود دار اجرا می های هوایی کابل فاصله پس از انجام محاسبات مکانیکی، مراحل زیر جهت نصب شبکه

کارگیری این  دار، به های کابل فاصله های جداول روز سیم کشی در مورد شبکه به ذکر است با توجه به ویژگی
مراحل نصب این نوع از خطوط . فشار متوسط ضرورت دارد جداول به ویژه در مورد خطوط کابل فاصله دار

  .در ادامه توضیح داده می شود
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  مسیر خط و پایه گذاری 9-1
مسیر . های لخت است های رایج توزیع هوایی با هادی این قسمت از مرحله اجرا بسیار مشابه اجرای شبکه

های  پس نقشه هوایی مسیر از سازمانس. گیرد خط قبل از اجرا شناسایی و مورد بازدید و بررسی قرار می
های عرضی، جانبی و  پالن شود و با توجه به عوارض طبیعی، ها تهیه می آن GISذیربط اخذ و یا تصاویر 

های فاز و سیم نگهدارنده انتخاب و با در نظر گرفتن نتایج  شرایط بارگذاری منطقه، هادی ،ها معارض
نتخاب و نقشه برداری از محل انجام شده و نسبت به تعیین محل ها ا  محاسبات مکانیکی فاصله و قدرت تیر

براساس نقشه برداری مسیر خط و نیز تعداد مدار خط هوایی فاصله دار می توان با . شود ها اقدام می  دقیق تیر
ظر اقدام نمود برای عبور از رعایت اصول استاندارد نصب و بهره برداری نسبت به اجرای خط مورد ن

 3داده شده در جدول شماره  با طول زیاد می توان براساس سطح مقطع های سیم نگهدارندههای  اسپن
در مواقعی . استاندارد شبکه کابل فاصله دار نسبت به انتخاب سیم نگهدارنده مناسب اقدام نمود 4-1 قسمت

یا  در مناطق شهری و(که تبدیل و جایگزینی خطوط هوایی فشار متوسط متداول با هادی های لخت 
های قبلی  کابل فاصله دار با حفظ همان اسپنبصورت خطوط روکش شده مدنظر باشد شبکه ) جنگلی

شبکه کابل فاصله دار به نحوی طراحی شده است که به آن سیستم فاقد  .تواند مورد استفاده قرار گیرد می
بایستی برای تحمل سکشن  ینهای انتهایی در طرف تنها پایه .گردد های عبوری اطالق می در پایهکشش 

روکش دار  های کابلبراساس این منطق . کشش محاسبه شده سیم نگهدارنده استقامت کافی برخوردار باشد
  .سه الیه در فازها فاقد کشش زیاد در طول مسیر هستند

  م اتصال زمینسی 9-2
. اده قرار میگیردسیستم های چاه ارت برای اتصال زمین نمودن تجهیزات از جمله سیم نگهدارنده مورد استف

دسـتورالعمل ارت  . های اضافه ولتاژهـا جلـوگیری مـی کنـد     از داده شدن صدمه در مواقع تخلیهاین سیستم 
  :کردن به این شرح است

  .وصل می شود) شامل چاه ارت(متر سیم نگهدارنده به سیستم زمین  150از هر  - 1
 .گهدارنده زمینی شوددر عبور از اسپن های بزرگ بایستی در دو طرف آن چاه ارت سیم ن - 2
 . اهم باشد 25مقاومت چاه ارت در هر مورد بایستی کمتر از  - 3

ها ارت شده بیشتری نیاز خواهد بود در این منـاطق معمـوالً بـه    در مناطق کوهستانی و یا تپه ها تعداد پایه 
  .شود سیم نگهدارنده به چاه ارت وصل میپایه یکی  4الی  3ازای هر 

  م برقگیرسیست 9-3
در ایـن مـورد    .های تخلیه صاعقه بسیار حائز اهمیت اسـت  استفاده از سیستم دار روکشهای هوایی  بکهدر ش

کنـد ایـن برقگیرهـا در محـل کلیـه       بکارگیری برقگیرها امکان تخلیه اضافه ولتاژهـای را بخـوبی فـراهم مـی    
ـ  ها، نقاط انتهایی شبکه رهای خروجی متصل شده به این شبکهسرکابلهای فید کـه سـه   (دار  ل فاصـله های کاب

. دنو یا نقاط انشعابی این سیستم بایـد اسـتفاده شـو   ) ای را بصورت آزاد هستند سه الیه دار روکشهای  هادی
پیوسـت    ASC-F-25نقشـه . معموال بهتر است برق گیرهای فشار متوسط بر روی پایه انتهایی نیز نصب شود

  .دهد یها را نشان م نحوه کاربرد این سیستماستاندارد حاضر 
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  ها و کنسولکت اها و نصب بر برپا داشتن پایه 9-4
جزئیـات   ،جموعهدر این م .گردد استفاده  باید هاین مجل های پیوست شماره یک از نقشه صحیح بمنظور نصب

انـواع آرایـش    .ش داده شـده اسـت  های شبکه هوایی کابل فاصله دار فشار متوسـط نمـای   اجرایی انواع آرایش
گیـری   و نیـز نحـوه انشـعاب   ) ییدوطـرف انتهـا  (دار و پایـه کششـی    های زاویه ، پایه)ویزیآ(های عبوری  پایه

و یـا انتهـایی    (S)های عبوری  آرایشهمچنین برای اجرای هر مدار از . اند ائه شدهدار ار های کابل فاصله شبکه
(D) ،جدول برآورد تجهیزات و یراق آالت مورد نیاز داده شده است.  

دار  های سه تیر و نحوه اجرای شبکه کابل فاصـله  توضیحات الزم در خصوص انواع آرایش قسمتدر ادامه این 
  .بر روی آنها داده شده است

  )آویز(های عبوری  پایه 9-4-1

هـای عبـوری بـدون     براکـت  ،درجه 10های عبوری واقع در مسیر دارای زاویه انحراف کمتر از  برای کلیه پایه
ل راهنما بطور موقـت قـرار داده   های دوب د سپس بر روی آنها حلقهنشو نصب میرکاب و کلمپ سیم فوالدی 

 مخصوص کشیدن سیم نگهدارنده فوالدی در زمان نصـب  یجهت هدایت طناب راهنما ها حلقهاین . شود می
در . هـای دوبـل برکنـار خواهنـد شـد      حلقهگی  هدر کلمحکم کردن سیم نگهدارنده شود و پس از  استفاده می

گهداشتن فاصله نگهدار استفاده درجه از بازوی ضد انحراف برای ن 10الی  5ی زاویه انحراف بین های دارا پایه
  .)را مالحظه کنید ASC-AS-10نقشه (شود  می

  دار های زاویه پایه 9-4-2

ای دارای سـه مقـره سـوزنی کـه      درجه از براکـت زاویـه   30الی  10های دارای زاویه انحراف خط بین  در پایه
 یاز قرقـره مخصوصـ  شـبکه  در زمان اجرای . د استفاده می شودندار مثلثی شکل نگه می فواصلدر  ها را کابل

در . شـود  ها در موقعیـت زاویـه اسـتفاده مـی     کابلقرقره عبور همچنین  برای عبور سیم فوالدی نگهدارنده و 
. شـود  زنی استفاده میدرجه باشد از صفحه دوبل مقره سو 60الی  31صورتیکه زاویه انحراف بیشتر و در بازه 

نقشـه   . یابـد  افـزایش مـی   های متناسب با زوایـه انحـراف خـط    کابلای نصب شده برای  های زاویه تعداد مقره
ASC-AS-11,12 دهد را نشان می در زوایای مذکور دار نحوه عبور شبکه کابل فاصله.  

در . شـود  ی عمود بر هم استفاده میدرجه باشد از دو آرایش انتهای 90الی  61هرگاه زاویه انحراف خط دربازه 
  . شود تیر نصب می بر روی شکل عمود بر هم Cاینصورت دو عدد کنسول کششی 

  پایه انتهایی 9-4-3
شکل و قرقره نصب شده در انتهای ناودانی اصلی بـرای کشـیدن طنـاب     Cدر پایه انتهایی از کنسول کششی 

 پیچ دارای مهـره چشـمی   ازکشی  کابلنصب قرقره  ای همچنین بر. شود استفاده می سیم نگهدارندهراهنمای 
  .شود استفاده می

  نگهدارنده فوالدی  نصب سیم 9-5
هـای   راهنما که بر روی  براکـت  وبلهای د عبور داده شده از حلقه یدر مرحله اول با استفاده از طناب راهنما

سیم نگهدارنـده در حـد    ،های زوایه هدار پای های قالب های نصب شده در پیچ و نیز قرقرهاند  نصب شدهعبوری 
 توسـط  و پایه انتهـایی  وجه طولیسیم نگهدارنده در سپس  .شود کشیده می) سکشن(دو پایه انتهایی فاصله 
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ا حـد مشـخص شـده در    تـ در انتهای دیگر سکشن، سیم نگهدارنـده   .شود مخروطی محکم میانتهایی کلمپ 
 شـود  جمع شده به پایه کلمـپ انتهـایی بسـته مـی     توسط وینچ )براساس اسپن فلش(جدول روز سیم کشی 

در  )شـکم (ز و یا میزان فلش درصد نیروی کشش مجا براساس دمای روز سیم کشی وجدول این  ای از نمونه
بـاز   هـای عبـوری   راهنما از کلیه  پایه های دوبل حلقهعملیات در پایان  .مشخص شده است 2پیوست شماره 

  .براکت وصل می شود به با کلمپ شده و سیم نگهدارنده
  

  
  الف      ج                        ب                                  د                                      

  ده محکم نمودن سیم نگهدارن                    کلگی نصب            باز کردن حلقه دوبل                            مونتاژ کامل شده   

  ترتیب بستن سیم نگهدارنده به براکت های عبوری -25شکل 

دارای  یهـا  در پایـه . پذیرد م نگهدارنده بطور مستقل انجام میاندازه گیری نیروی کشیدن سی ،در هر سکشن
استفاده شده و درصورت انتهایی شدن سیم نگهدارنـده  دوبل درجه از مقره سوزنی  30زوایه انحراف بیشتر از 

کشـش   میـزان . شود یانجام م مستقالً هر سکشن کنترل میزان کشش در شکل، Cکنسول کششی در باالی 
هـا و   کابـل ش اولیه قبـل از آویـزان کـردن    بعنوان کشو های سکشن برابر بوده  سیم نگهدارنده در کلیه اسپن

ام م نگهدارنـده انجـ  یاین کشـش اولیـه براسـاس جـداول روز سـیم کشـی سـ        .شود فاصله نگهدارها تلقی می
  .پذیرد می
تـوان از   امومتر انجام پـذیرد بـا اینحـال مـی    نیفاده از دبا است سیم فوالدی اندازه گیری میزان کشش توان می

در دمـای روز سـیم کشـی    ) اسپن(دو پایه متوالی  بین هدر یک دهننیز طریق اندازه گیری میزان شکم سیم 
  .و آن را تنظیم نمود کنترل

مقـدار کشـش اولیـه آن     کیلونیـوتن بیشـتر از   3/1الی  1دارنده را به میزان مقدار کشش مورد نیاز سیم نگه
شش و محکم کردن سیم نگهدارنـده در پایـه انتهـایی بـا     پس از تکمیل عملیات تنظیم ک. نمایند انتخاب می

نسـبت بـه بسـتن کلمـپ سـیم نگهدارنـده و        واقع در سکشن های عبوری پایه در ،کلمپ اتوماتیک مخروطی
  .آن اقدام نمودداخل  رسیم دمحکم کردن 
هـای   نمی شوند تا امکان عبـور قرقـره   وصل الت شبکه ارت به براکت عبوریرکاب و اتصاهنوز تا این مرحله 

  .وجود داشته باشدها هادی کابل کشی 
  

  سیم نگهدارنده فوالدی انتهایی  کلمپنحوه وصل کردن  9-5-1
باشد لذا انتهایی کردن آن  روی سیم نگهدارنده فوالدی می نیروی کشش مکانیکی بر که تمامی  با توجه به این

گیر مارپیچی فوالدی ویژه  توان از یک نگهدارنده سیم به این منظور می. باید با روش خاص خود انجام گیرد
دار  شکل سیم گیر مذکور کامالً مشابه سیم گیر مارپیچی کابل فاصله. استفاده نمود) ب - 26(مطابق شکل 
توان به  می. تر و قطر رشته مارپیچی متناسب با سیم نگهدارنده است حکام کششی آن بسیار بیشاست اما است
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این . نیز استفاده کرد) الف - 26(انتهایی اتوماتیک مخروطی مطابق شکل  جای سیم گیر مذکور از یک کلمپ
رد اما خارج شدن آن ها قرار گی دهند که سیم نگهدارنده فوالدی به سادگی در داخل آن ها اجازه می  کلمپ

  . نیروی کششی بسیار زیادی را نیاز دارد
  

     
  گیر مارپیچی سیم - ب                     کلمپ مخروطی                     -الف

  کششی سیم نگهدارنده فوالدی-انتهایی   کلمپ -26شکل 

  دار های شبکه فاصله کابلنصب  9-6
ه انتهایی سکشـن مـورد   ، عملیات کابل کشی هوایی مابین دو پایپس از نصب و محکم کردن سیم نگهدارنده

هـای موقـت روی    نمای قرار داده شده بر روی براکـت برای این منظور از دومین طناب راه. گردد نظر آغاز می
ارای زاویـه  هـای د  ایـن طنـاب راهنمـا در پایـه    . دای کابل کشی استفاده خواهد ش ها برای کشیدن قرقره پایه

کابـل کشـی واقـع در حدفاصـل     در  .دتا به پایه انتهایی طرف دیگر برسشوند  عبور داده می پایه بطرف بیرون
و هـر سـه کابـل شـبکه     ) هـا  بطـرف بیـرون پایـه   (درجه  30تر از های دارای زاویه کم های عبوری و پایه پایه

سـه جـوراب   قـره پـیش رو فـوالدی    بـرای ایـن منظـور بـه قر    . دنشـو  دار به صورت همزمان کشیده می فاصله
طرف دیگـر قرقـره پـیش رو توسـط طنـاب      و دار وصل شده  ای فاصله سه الیه های مخصوص کابلکشی  کابل

متـر   10رو بـه ترتیـب در فواصـل هـر     ای سه تایی دنبالـه  ها قرقره با باز شدن کابل. راهنما کشیده خواهد شد
روی سیم نگهدارنـده را بـه دنبـال     ها بر گذاری شده ایستاده و وظیفه قرقره هدایت کابل توسط طناب عالمت

ی ادامـه خواهـد   و یا انتهای ردا کابل کشی تا رسیدن به پایه زاویه. کند قرقره پیش رو در طول سکشن ایفا می
شـکل  و کنسولهای کششی  ای  های زاویه کنسولای ثابت مخصوص ه ها با استفاده از قرقره در این پایه. یافت

  .شوند تا ادامه کابل کشی در فاصله بعدی ادامه یابد ثابت عبور داده میهای  هادیها از روی قرقره)  27(
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  طریقه نصب هادی ها - ب                          نحوه مونتاژ قرقره پیش رو  -الف

  طریقه کابل کشی شبکه کابل فاصله دار-27شکل 

ابل کشیسه جوراب ک
 گیرنده به هادی

جوراب کابل کشی 
متصل به طناب 

 شیکل مفصل گردان

ارابه حمل قرقره  دارهای نشانهطناب
در فواصل  (

)متری10

 پیش رو قرقره
 سه تایی دنباله رو های قرقره

 قرقره ثابت سه تایی هدایت کابل
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این قرقره های دنبالـه رو بـه   . اردد 10های دنباله رو بستگی بطول سکشن کابل کشی تقسیم بر  تعداد قرقره
  .اند متر به هم وصل شده 10 در فواصلعالمت  دارای توسط طناب

دنباله رو به نحوی طراحی شده اند که قادر به  های قرقره قرقره پیش رو و .شود کابل کشی به آرامی انجام می
  . به دنبال خود هستند کابله در راس براکت های عبوری و کشیدن همزمان سنگهدارنده سیم  کلگی از عبور

  
  

  
  
  
  
  
  

  نحوه کشیدن قرقره پیش رو و قرقره های دنباله رو)   28(  شکل 
  های دنباله رو نحوه کشیدن قرقره پیش رو و قرقره -28شکل 

و خاتمه یافتـه   رو دنباله های کشیدن قرقره ،سکشن) بطرف بیرون پایه(با رسیدن این قرقره به پایه زاویه دار 
شوند تا ضـمن برداشـته شـدن مقـدار نیـروی کشـش از        ته میو انتهای طناب عالمت گذاری محکم بسابتدا 

هـا بـرای    کابـل مجموعه قرقره های مذکور، با قرار دادن قرقره های ثابت بر روی کنسول زاویه ای ادامه عبور 
های سـه تـایی    های مستقیم بعدی همان فرآیند قرقره پیش رو و قرقره سکشدر. سکشن بعدی فرآهم گردد

  .دنباله رو ادامه می یابد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دار قرقره های نصب شده در کنسول زاویهنحوه عبور کابل ها از  -29شکل 

دار را ندارند، لـذا در فواصـل   تصاالت امکان عبور از داخل قرقره های زاویه ها و ا، مفصل الزم به توضیح است
در این عملیات نیز براساس دمـای روز  . کابل کشی انجام میشودعملیات ) دو انتهایی(تا پایه کششی  ،طوالنی

 طناب راهنما

 قرقره پیش رو

 طناب نشانه دار
 متری 10 

قرقره ثابت مخصوص
 طناب کابل کشی

یی قرقره سه تا
 دنباله  رو

 کلمپ زاویه
 سیم فوالدی 

 کابل فاصله دار

 قرقره های ثابت
 ایکنسول زاویه  
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تنظیم و سـپس بـا نصـب فاصـله     ) متر 10فاصله (ها در بین دو قرقره دنباله رو  کابلسیم کشی میزان شکم 
  .شوند محکم مینگهدار عایقی 

  .دده دار را ارائه می فاصله شبکه کشش و فلش کابل ای از مقدار نمونه 3جدول پیوست شماره 
دو فاصـله   متـری بـین   10برای دهنه  مربوطهفلش کشش  سه الیه براساس جدول  کابلمیزان شکم نهایی 

کیلوولت به سـطح مقطـع    33(دار  فاصله شبکه جدول زیر میزان فلش کابل در. شود نگهدار عایقی تنظیم می
ها بسیار حائز اهمیت  هادیاین مقدار شکم . اده شده استدبه عنوان ) میلیمتر مربع  150هادی آلومینیومی 

بوده و میزان کشش هادی نبایستی بیشتر از مقدار تعیین شده شود زیرا قابلیت اطمینان شبکه فاصله دار به 
  .این کشش بستگی دارد

  دار فلش کابل شبکه فاصله -1جدول 
حدفاصل بین دو فاصله (شکم بین دو قرقره دنباله رو  [C°]متوسط دمای روز سیم کشی

  )متر 10= عایق  نگهدار
[mm]  

0 81 
15 130 
30 160 
45 190 
50 200 

  
 Mفاصـله  . پـذیرد  انجـام مـی  ) 30(متری همانند شکل  10کنترل و اندازه گیری مقدار شکم در وسط دهنه 

 مقـدار شـکم  . شـود  ها لحاظ می تعیین و در اندازه گیری )میلیمتر 214( بلندی فاصله نگهدار عایقی براساس
  . گردد در فوق محاسبه می) 1(بعالوه مقدار داده شده در جدول  Mه بصورت فاصل

  
  
  
  
  
  

  
  

  دار فاصلهدار بین دو کابل شبکه فاصله  فلشروش اندازه گیری   -30شکل 

  و تکمیل سیم کشینصب فاصله نگهدار ها  9-7
لـوزی شـکل    ه نگهدارک فاصلآنها یهر یک از های دنباله رو برکنار و بجای  نگهدارها، قرقره جهت نصب فاصله

بـین دو   دار فاصـله  هـای  کابـل  نگهـدار  فاصـله در سـه رأس دیگـر    و از سیم نگهدارنده آویزان شده) اسپیسر(
  :در هر اسپن از رابطه زیر استخراج می گردد تعداد کل فاصله نگهدارها. شوند بسته می متوالی نگهدار فاصله

  تعداد فاصله نگهدار=  طول اسپن

 

 سیم نگهدارنده

 کابل فاصله دار

مقدار شکم کابل بر اساس
 جدول روز سیم کشی
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  واصل بین فاصله نگهدارهاف  -31شکل 

وجـود   صـورت در  .شـود  بر روی رکاب مربوط وصل مـی  نگهدار فاصلهیک  ،های عبوری بصورت آویزان در پایه
 ASC-AS-10  نقشـه (و پایه استفاده می شـود   نگهدار فاصلهاز بازوی ضد انحراف بین  ،زاویه انحراف کوچک

  .)مالحظه فرمائید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب پایه با بازوری ضد انحراف -32شکل

هـای سـوزنی    مقـره دار بـه  فاصله  شبکه کابل های هادی های اصله، سیمای نیز با استفاده از  های زاویه در پایه
نقشـه        (اسـتفاده مـی شـود     دار روکـش ای مخصـوص اصـله کـردن    هـ  ای این منظور از سیمشوند بر وصل می

ASC-AS-12(.  دار ارتبـاط بنـدی سـیم نگهدارنـده بـه شـبکه چـاه ارت        صـله عملیات احداث شبکه فابقیه، 
   .استنصب برقگیرها  ،های مورد نیاز گیری انشعاب

  مارپیچی آلومینیومی سیم گیر نحوه بستن  -9-7-1

کار  های کششی به  تیر دار در فاصله های شبکه هت انتهایی کردن کابلبوده و ج) 33(این قطعه مطابق شکل 
از چندین رشته آلومینیوم آلیاژی به هم چسبیده و تابیده شده به شکل مارپیچی تشکیل  قطعه مذکور. رود می

زبر بودن . اند ای که سطح آن زبر است در کنار هم قرارگرفته های مذکور توسط چسب ویژه رشته. شده است
می مارپیچی آلومینیو دار و سیم گیر  سطح چسب مذکور موجب افزایش اصطکاک بین سطح کابل فاصله

 درجه 10الی  5در زوایای 

 بازوی ضد انحراف

 رکاب
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دار پیچیده شده و  نگهدارنده مذکور به دور کابل فاصله. کند دار کمک می گردد و به محکم شدن کابل فاصله می
  .شود به مقره کششی متصل می انگشتی   انتهای تا شده این قطعه درکلمپ. دارد آن را محکم نگه می

  

  
  دار مارپیچی آلومینیومی کابل فاصله گیر  سیم -33شکل

  دار های فاصله یی کردن کابلانتها 9-7-2
در . شوند گیرهای مارپیچی انتهایی می دار در تیرهای ابتدا و انتهای هر سکشن توسط سیم های فاصله کابل

هایی، هر کابل   در چنین تیر. دار بریده شوند های فاصله های کششی دو طرف انتهایی نباید کابل  گذر از تیر
متصل شده است و بر روی آن یک مقره   ه در قسمت جانبی تیردار توسط یک کنسول یک طرفه ک فاصله

گیر فوالدی نگهدارنده  نحوه بستن سیم) الف- 34(شکل . کند اتکایی وجود دارد از یک سکشن دیگر عبور می
این شکل . دهد های کششی نشان می  دار بر روی تیر های فاصله مارپیچی را جهت انتهایی کردن کابل

  . دهد گیری کنسول جانبی را نشان میکار چنین نحوه به هم
  

  
  دار انتهایی کردن کابل فاصله -الف

 بر روی پایه انتهایی 

  
  کارگیری کنسول جانبی در پایه کششی به  - ب

  دار انتهایی کردن کابل فاصله -34شکل 
  نصب کردن فاصله نگهدارها 9-7-3

بست ده متری بر روی سیم فوالدی نگهدارنده توسط با استفاده از باالبر، فاصله نگهدارهای لوزی شکل در فواصل 
 )35(شکل . شوند له نگهدارها متصل میسه فاز نیز بر روی فاص دار فاصله شبکه های شده و کابلاهرمی محکم 

هایی که امکان به کارگیری باال بر وجود نداشته باشد از ارابه   در اسپن .دهد هایی از این مرحله را نشان می عکس
  .توان استفاده نمود نگهدارها می برای نصب فاصله) 22(ق شکل نصب مطاب
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  نگهدار نصب فاصله -الف

 در وسط اسپن 

  
  فاصله نگهدارهای نصب شده  - ب

  در روی پایه عبوری
  پس از تنظیم کشش و فلش گهدارهان نصب فاصله -35شکل 

  سیستم اتصال زمین  9-8
بـا اسـتفاده از   ایـن سیسـتم     .شود فاده از چاه ارت اجرا میبا استمتری  150 در فواصلم اتصال زمین ستسی

مقاومـت  . شـود  به آن توسط یک سیم مسی ایجاد می چاه ارت پای تیر و اتصال سیم فوالدی نگهدارنده  حفر
باشند با اسـتفاده   تدا و یا انتهایی شبکه که باز میبهتر است نقاط اب. اهم بیشتر باشد 25چاه ارت نبایستی از 

  .گیر به چاه ارت هدایت شونداز برق
  دار ی از کابل شبکه فاصلهانشعاب گیر 9-9 

روکـش   ،انـدازه طـول کلمـپ   بمنظور انشعاب گیری می توان با استفاده از سیم لخت کن مخصوص ابتدا بـه  
ی هـوایی از جملـه   هـا  ش های متداول انشعاب گیری از سیمبرداشته و سپس به یکی از رورا دار  کابل فاصله

اصلی و شـاخه   یها هادی اندازهمتناسب با  (PG-Clamp)های آلومینیومی دو شیاره موازی  ه از کلمپاستفاد
اتصـال  خمیر و استفاده از  در نقطه اتصال تمیز کردن الیه اکسید روی هادی آلومینیومی .انشعابی اقدام نمود

بایـد  سب و یا کاورهـای عـایقی   با استفاده از روکش های منامحل مذکور الزامی بوده در نهایت ) ضد اکسید(
  .گردددوباره ترمیم و یا عایق 

کابـل  رطوبت بـه   رساندن نفوذ آب، عایق بندی شوند تا مانع از صدمهاز از نظر جلوگیری  بایستی این محلها
  .شوند دار شبکه فاصله

 شـته باشـد   بایـد فاصـله دا  از نقاط پتانسیل زمـین  میلیمتر  300حداقل فاصله نقاط برداشت انشعاب حداقل 
  .میلیمتر خواهد بود 450فاصله مابین این نقاط در بین فازها 

درصورت عدم استفاده از کاورهای عایقی بر روی هر یک از کلمپ های انشـعاب، اسـتفاده از کاورهـای لولـه     
م ها در زیـر آن انجـا   گیری از کابل که انشعاب) داری پتانسیل زمین(از سیم نگهدارنده طولی بر روی  1عایقی

  .دهد دار را نشان می های شبکه فاصله گیری از کابل نحوه انشعاب )26شکل. (توصیه می شود شده است
  

                                                 
1 - line - duct 
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  دار فاصله های شبکه کابل ازگیری سه فاز  نحوه انشعاب -36شکل 

  

  
  دار  سه الیه در شبکه کابل فاصله دار روکشگیری از هادی  انشعاب -37

در واقع در . دار الزم است روکش آن بریده شود گیری از کابل فاصله به منظور انشعابهمانطوری که ذکر شد 
این موضوع به دلیل چند . شود های فرورونده استفاده نمی ها از کانکتورهای انشعاب دارای دندانه این شبکه

دی های ها برداری با بکارگیری کانکتور انشعاب رایج در شبکه پس از عایق و الیه. باشد الیه بودن روکش می
دار، الزم است روی کانکتور انشعاب با محفظه عایقی یا نوار عایق  گیری از کابل فاصله لخت برای انشعاب

دار گریس اندود نبوده و نفوذ طولی آب در کابل  همچنین باید توجه داشت که کابل فاصله. پوشیده شود
. دهد دار را نشان می کابل فاصلهگیری از شبکه  نحوه انشعاب) 36(شکل . شود  تواند موجب تخریب روکش می

ها را که با نوارهای عایقی  گیری عکس یکی از انشعاب) 37(شکل. میلیمتر است 300فاصله بین کانکتورها 
  .دهد پوشانده شده است را نشان می) یا محفظه عایقی(

های لخت انجام شده  دیهای با ها شبکه اهای انتهایی مشابه ب های زمینی در پایه دار به کابل اتصال کابل فاصله
های لخت شده را پوشانده تا از نفوذ  های حرارتی قسمت و تدابیر خاصی ندارد اما حتماً باید با بکارگیری تیوب

  .دار جلوگیری شود آب و رطوبت به داخل کابل فاصله
  وکات اوت فیوز نصب ترانس فشار متوسط 9-10

دار را نشان  گیرهای فشار متوسط در شبکه کابل فاصله قهای هوائی و بر نحوه نصب ترانسفورماتور) 38(شکل 
دار در نقشه پیوست این  جزئیات اجرایی جمپر اتصال ترانسفورماتور در زیر شبکه کابل فاصله. دهد می

دار نیز در  گیری از پایه عبوری شبکه کابل فاصله نحوه انشعاب. آورده شده است ASC-J-26: استاندارد بنام
  .نمایش داده شده است ASC-TB-24و  ASC-TF-23های  نقشه
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  دار گیرها زیر شبکه کابل فاصله های هوائی با برق نصب ترانسفورماتور -38شکل

گیری و اتصال  دار سادگی انشعاب شبکه کابل فاصله های ویژگی که قبالً نیز اشاره شده یکی از طوری  همان
دار بسیار  های کابل فاصله گرم نیز بر روی شبکه طامروزه روش عملیات خ. باشد ترانسفورماتور به آن می

  .دهد مربوطه را نشان می لوازمهایی از این عملیات و  نمونه) 39(  شکل. گسترش یافته است
  

            
  دار های کابل فاصله گرم بر روی شبکه توسعه عملیات خط -39شکل 

  

  
  گیر با کات اوت و برقدار  از کابل فاصله یک فاز گیری انشعاب نمایش -40شکل

  کابلشوها و ترمینال بندی 9-11
این اسـتفاده  محافظ زمین شده هستند بنـابر ) شیلد(فاقد الیه  دار فاصله شبکههای سه الیه  کابلبدلیل اینکه 

هـای   های شـبکه  با استفاده از اتصاالت مشابه سیمها  باشد بلکه ترمینال بندی این کابل از سرکابل مدنظر نمی
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هـر  در . های آن استفاده نمود ها و روکش ناسب با قطر کابلتوان از کابلشوهای ممی  و بوده دار وکشرهوایی 
و  صورت رعایت دستورالعمل کار با هادی های آلومینیومی از نظر جلوگیری از نفوذ رطوبت در سطوح اتصـال 

بلشـوها بـا اسـتفاده از    ت و کاآب بنـدی محـل اتصـاال   . برداشتن الیه اکسید سطوح اتصال مدنظر خواهد بود
  .باید انجام شودهای عایقی  روکش

  بست و اتصال دو هادی 9-12
مـورد اسـتفاده قـرار     یم فوالدی نگهدارنده تحت کشـش س دو جهت وصلاتوماتیک و یا دو راهه پرسی ف مو
ت توضـیحا  .اتصال دو سرهادی های کابل فاصله دار اسـتفاده مـی شـود    ها برای  همچنین از مفصل. گیرد می

  .تکمیلی برای هر مورد در ادامه آمده است
  به هم سیم نگهدارنده فوالدیدو  اتصال -الف
سب سیم فوالدی منا ال دو سر آنها بایستی از دو راههنگهدارنده فوالدی تحت کشش بوده برای اتص های سیم

  .های اتوماتیک قابل استفاده هستند های پرسی و یا مفصل موف. استفاده نمود
  دار های شبکه فاصله کابل دو سراتصال  -ب

که پس . پذیرد ت کشش دارای کاور عایقی انجام میتح ها با استفاده از دو راهه ها یا مفصل ادیتمام هاتصال 
انجام ) 41(فواصل مطابق شکل و در این اتصاالت در بین فازها . آنها ترمیم شودروی مجدداً روکش  ،از اتصال

  .گیرند می
  

  
  
  
  
  
  
  

  دار فاصله های کابل تصال بین هادیا –41شکل 

: کـه عبارتنـد از   اتصـال وجـود دارد  ) موف(های  دو راههمجدد محل کردن  دار روکشسه روش مختلف برای 
   .3، کاورهای عایقی مخصوص موف2، روکش عایق حرارتی1های عایق سرد روکش

  سه الیه دار روکش کابلروش لخت کردن  9-12-1
توان  از این وسیله می. دار وجود دارد دار سه الیه شبکه فاصله روکش کابلکردن ابزار کار مخصوصی جهت لخت 

  :دردو مورد مختلف زیر استفاده کرد
  ،کابللخت کردن انتهای  - الف

                                                 
1 - Cold shrink cover 
2 - Heat shrinkable Tube 
3 - Taped splice cover 
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  .آن بدون قطع کردن هادی کابللخت کردن وسط  -ب
  :به شرح زیر است دار کابل شبکه فاصلهمراحل لخت کردن انتهای 

  .کنند بردار را تنظیم می مق تیغه الیهقطر روکش برای ع - الف
شکل را متناسب با قطر  Vهای روی هادی لغزانده و فک) 42(دستگاه لخت کننده را مشابه شکل  -ب

  .کنند تنظیم میسه الیه  دار روکشکابل 

        
  برداری روکش -ج                اری      گذ  اندازه - ب                        لخت کن کابل - الف                                 

  ای سه الیه دار روکشدن انتهای هادی لخت کر -42شکل

  .چرخانند تا روکش به صورت فنری شکل از هادی جدا شود می -43کلتیغه برنده را مشابه ش -ج
  

  
  
  
  

  نحوه برداشتن روکش هادی -43شکل

  .دهند ف جهت بر روی روکش حرکت میپس از متوقف کردن عمل چرخاندن، ابزار را در خال -د
  .کنند ها آزاد می ابزار را با باز کردن فک - هـ
  

  آن بدون قطع هادی کابللخت کردن وسط  9-12-2
قطع هادی، محل  گیری و یا اتصال ترانسفورماتور الزم است بدون دوشیاره برای انشعاب  برای اتصال کلمپ

  :است زیر روش عمل به شرح. اتصالی ایجاد شود
 )44(بریده و برداشته شود مشابه شکلپس از تعیین عمق برشگر، قسمتی از هادی را که قرار است  - الف

  .کنند گذاری می عالمت
کنند  ای سفت می شکل را به گونه V های فک ،در محل مورد نظر کابل لخت کنپس از قرار دادن ابزار  -ب

  .بتوان آن را حول هادی چرخاند) 45(که مشابه شکل 
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  نحوه انجام عمل برش وسط روکش -45شکل           لخت کردن وسط روکش -44شکل 

  .باید تا جایی که روکش به اندازه کافی برداشته شود ادامه داد) 46(عمل چرخش را مشابه شکل -ج
  

                   
  شده از روی کابل برداشتن پوسته های اضافی بریده  -47شکل      دستگاه برشگر     نحوه باز کردن - 46شکل    

  .دهند پس از متوقف کردن عمل چرخاندن،  ابزار برش روکش را در خالف جهت حرکت می - د
  .کنند ها آزاد می ابزار را با باز کردن فک -ه
قاط اولیه و نهایی دارند و توسط یک تیغه، ن از روی هادی برمی) 47(های روکش را مشابه شکل الیه -و

  .کنند های زاید را پاک می برش را صاف کرده و روکش
  پرسی استفاده از موف میانی 9-12-3

ها و یا ترمیم کردن هادی  ای در میان هر کدام از اسپن دار سه الیه روکش کابلدر صورت به اتمام رسیدن 
برای این منظور . استفاده نمود) شتحت کش(میانی پرسی) موف(توان از بوشن اتصال دهنده  پاره شده، می

  :شود مراحل زیر انجام می
 10ای حدود  دار سه الیه روکش کابلهر طرف . شود گذاری می گیری و عالمت هرانتهای هادی اندازه - الف

  .شود لخت می) 48(تر از طول موف میانی مشابه شکل متر بیش میلی
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  .شود تا نقطه وسط موف اتصال لغزانده می) 49(لهادی از هر دو طرف مشابه شک -ب
  

               
  اتصال اسپن میانی به هادی -49شکل

) 50(های استاندارد مشابه شکل موف اتصال در دو انتهای آن با استفاده از پرس هیدرولیکی با لقمه  -ج
را به وضعیت  کابلتوان  های عایقی حرارتی می در انتها با استفاده از تیوپ. شود به کابل فشرده می

  .روکش شده برگرداند

  
  

  
    

  های دو شیاره  کارگیری کلمپ نحوه به -51       اتصال  با استفاده از پرس هیدرولیکی - 50شکل

  مربوطه  های دو شیاره با محفظه  به کارگیری کلمپ  9-12-4
های عایقی و نیمه  جدا شدن الیهای و اطمینان از  سه الیه کابل، پس از لخت کردن )51(مشابه شکل  - الف

  .دهند قرار می  رسانا، هادی را روی شیار کلمپ
را روی آن قرار   کلمپ  عایقی  سپس محفظه محکم نموده و) 52(را مشابه شکل   های کلمپ پیچ -ب

  .دهند می
  

 نحوه استفاده از موف میانی پرسی-48شکل
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  مربوطه  عایقی  قرار دادن محفظه دو شیاره و  نحوه بستن کلمپ -52شکل

  
  های کوتاه ش اجرایی کابل فاصله دار در سکشنرو   10
  نصب کنسول کمکی 10-1

اول و آخر سکشن   های عبوری، واقع در یک سکشن و هم چنین دو تیر  در این مرحله بر روی هر کدام از تیر
الزم به ذکر . دهد ای از کنسول مذکور را نشان می نمونه) 53(شکل . گردد یک کنسول موقت کمکی وصل می

این روش نسبت به . شود کار گرفته می فواصل کوتاه به در شود های اجرایی که در ادامه آورده می وشاست ر
 موجب کششبایستی دقت شود تا تر است اما  تری نیاز داشته و اجرای آن نیز ساده تجهیزات کم قبلیروش 

بر روی آن  هواییی، قرقره پس از نصب کنسول کمک) پولی( .شوددار ن آلومینیومی کابل فاصله قسمت غیر مجاز
  .شود های عبوری، کششی و زاویه انجام می  تیر این روش در تمامی. شود نصب می) 53(مطابق شکل 

  

  
  سکشن های کوتاهبر روی کنسول کمکی در روش اجرای  هوایی نصب قرقره -53شکل 

  سیم فوالدی نگهدارندهکشیدن  10-2
ا عبور داده شده و پس از رسیدن به انتهای مسیر، ابتدای سیم ه در این مرحله یک طناب راهنما از قرقره 

) 54(شکل . شود ها عبور داده می سیم فوالدی نگهدارنده از قرقره. شود فوالدی نگهدارنده به آن متصل می
  .دهد این مرحله را نشان می نمایی از اتمام
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  ها عبور سیم فوالدی راهنما از قرقره -54شکل 

ها در آمده و پس از  فوالدی نگهدارنده به انتهای مسیر، سیم فوالدی از داخل قرقرهپس از رسیدن سیم 
مربوطه  گیها و در داخل کل بر روی کنسول) 2سیم کشی پیوست شماره نمونه جداول  همانند(تنظیم فلش 

  .شود بسته می
  های فاز نصب کابل 10-3

مجدداً . شود ها می دار بر روی کنسول کمکی جایگزین آن های سه گانه کابل فاصله های تکی باز شده و قرقره قرقره
شده و توسط وینچ کشیده  ها عبور داده شده متصل  کشی به یک طناب راهنما که قبالً از قرقره کابل های جوراب

باید توجه داشت که به دلیل . شود گانه عبور داده می های سه دار تک به تک از قرقره های فاصله کابل. شود می
دار آلومینیوم خالص است نباید هیچگونه نیروی کششی بیش از حد مجاز طی مراحل  که هادی کابل فاصله این

از سیم  های هوایی موقت توان از آویزان کردن قرقره ی این منظور در اسپن های بلند میراب. اجرا به آن وارد شود
  .دهد شان میچند مرحله نصب را ن) 55(شکل نیز استفاده نمود  فوالدی نگهدارنده
 

 
 

  های کابل  استقرار قرقره  - الف 
 دار در ابتدای مسیر فاصله

 

 
 

  های  عبور کابل - ب
  ها دار از قرقره فاصله

  های کوتاه اسپنکشی در روش اجرای  مراحل کابل -55شکل

 مشخص شده در( از برابر شدن میزان نیروی کشش توان می ها ن روش برای تنظیم میزان فلش کابلدر ای
  .نمودهر سه کابل فاصله دار به توسط دینامومتر استفاده  )کشی جدول روز سیم
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  واژه نامه
  

Suspension Detail  آرایش عبوری
Tension Detail  آرایش کششی

Routine Test  آزمون جاری ساخت
Sample Test  ای آزمون نمونه
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

  دار فیدرها صفحه های برچسب
Number plates 

  شکل Uپیچ 
  گالوانیزه –با دو عدد مهره 

U bolt 

 Shear head bolt  )سربرنده(پیچ دارای سر بریده شونده 
  دار پیچ قالب

 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   

  روبرو متصل به پایه مقره
Power arc device (PAD)
Pin type Insulators 

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

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

 Brace – flat steel  با دو عدد پیچ و مهره مربوطه –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 روکـش مخصـوص هـادی   -میرا کننده نوسـانات آئـولن   -مارپیچی
  آلومینیوم آلیاژی

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

 Stirrup  رکاب
 Distance requirements   الزامات فواصل

 دار روکشاز پیش فرم داده شده مخصوص هادی  –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 

  ربوطهم
Cu conductor – short circuit 

  دار روکشهای اصله  سیم
و  دار روکـش متناسب با سـایزهادی   دار روکششکل مارپیچی  Uنوع 

  قطر حلقه رأس مقره
Helical tie sets 

 Arc protection device (APD)  شاخک تخلیه قوس، حفاظت از صاعقه
 Anchor shackle  هگالوانیز –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

  س آرم افقیکرا
 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 cross arm (8*100)از نبشی گالوانیزه نمره 

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

  برای اتصال به شاخک قوس
Suspension clamp 
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  کلمپ رأس مقره
 Top clamp  ر رأس مقرهمخصوص وصل هادی د

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

  قوس

Waterproof tension clamps 

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

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

Helical or spiral fitting, Grip or tie 

Current limiting arcing horn  (CLAH)  محدود کننده جریان با ترکیب برقگیر و فاصله هوائی
  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  محفظه های پالستیکی
Non – Tension Joints  مفصل غیر کششی

Tension Joints  مفصل کششی
  مقره سوزنی

 Pin insulator  وطهیا اتکایی نوع پلیمری با پین مرب

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

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