
برخی از عیوب اجرایی در نصب  
  پیشنهادات اصالحی وکابل خود نگهدار

در این زمینه

اهوازشرکت توزیع نیروي برق      
هکدفتر مطالعات فنی شب      -معاونت مهندسی     
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: مقدمه

nبا توجه به نوپا بودن کاربرد کابل خود نگهدار در شبکه توزیع برق
و برخی اشکاالت بوجود آمده در نصب و اجراي این نوع کابل ،

  )درفصول گرم(دماي باالي هواهمچنین موقعیت خاص منطقه اي بدلیل
ضروري است که برخی از عیوب نصب و اجرا بیان ،آلودگی باال و

گردد، تا نظر کادر اجرایی به این سمت معطوف گردیده و نهایت
. دقت و نظارت بر اجراي  طرحها اعمال گردد
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:موارد اشکال در اجراي کابل خود نگهدار
n    کلمپ هاي میانی
n     کلمپهاي انتهایی
n      اتصال کابل مشترك سه فاز
n       اتصال دو کابل خودنگهدار به هم
n  تعادل بار
nچند اشکال شبکه
n  و شبکه     فاصله کم بین کلمپ ها و درنتیجه احتمال آسیب دیدگی کابل انشعاب
nانشعاب غیر مجاز   در دسترس بودن کابل و
nی   نصب چندین انشعاب بجاي استفاده از یک کابل براي مجتمع هاي مسکون
n  استفاده از کلمپ معمولی بجاي کلمپ   PGبراي کابلهاي مسی با سطح مقطع باال 
n  غیر مجاز   استفاده از کلمپهاي نامرغوب ،شکستن پوسته کلمپ و احتمال استفاده 
n  کشش ناکافی کابل ،دفرمه و کم شدن گام کابل   
nاستفاده از یک کلمپ جهت دو یا بیشتر انشعاب   
nاتصال ناصحیح بین کابل و کلمپ انشعاب   
nترانسبوشینگ   اتصال غلط بین کابل و 
nاستفاده نامطلوب نوار چسب هاي اسکاچ بر روي کلمپها   
nآلودگی باال در شبکه برق   
nخودنگهدار   ارتفاع پایین کابل
n     ساعته المپ  24روشن ماندن(نصب المپ روشنایی بر روي کلمپ انشعاب (
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 هاي میانی و انتهاییکلمپاستاندارد  

 انتهایی   کلمپ

 میانی با      کلمپ
نگاه به باال    

 میانی با      کلمپ
 درجه   90زاویه  

 میانی   کلمپ

میانی   کلمپ
 با زاویه باز      

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


نصب صحیح کلمپ هاي میانی

نصب غلط

 نصب صحیح

 خوکیودمکلمپمجموعه مسنجر،              زیرکلمپاستفاده از بست در دو طرف و

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


نصب غلط کابل روي پایه هاي میانی

کابل با اتصالی نامناسب از روي پایه عبور کرده انتهایی استفاده شدهکلمپ میانی ازکلمپبجاي

3منطقه
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نصب غلط کابل روي پایه
 میانینصب غلط کابل روي پایه

3منطقه
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انیمینصب غلط کابل روي پایه
1منطقه
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استفاده از بست قبل و یعد از کلمپ

نصب صحیح کلمپ هاي انتهایی
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زیبایی شهرينصب نادرست کلمپ هاي انتهایی و تأثیر منفی آن بر

خیابان اول و دومبازارچه پردیس  
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نصب نادرست کلمپ هاي انتهایی
انتهاي کوي فرهنگیان
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خودنگهدار اتصال کابل مشترك سه فاز به کابلصحیحروش

                    کابل زمینی            کابل هوایی                                          

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


خودنگهداراتصال کابل مشترك سه فاز به کابلغلطروش

2منطقه

اتصال غیر استاندارد
مشتركکابل هوایی
فازسه
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خودنگهداراتصال کابل مشترك سه فاز به کابلغلطروش

1منطقه
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بلوار اصلی پردیس

) بین دو تیر برق( کلمپ انشعابکان یابی غلطم
در نتیجه کشش بیش از اندازه کابل
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استفاده از اتصاالت ایزوله کابل

)موف(طریقه نصب

)موف(اتصاالت ایزوله کابل
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صدفبازارچه

  کلمپ ازاستفاده
موفبجاي

 در ارتباط بین دو کابل

کلمپ توسطخودنگهداراتصال نادرست میان دو کابل
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حمیدیه

3منطقه

استفاده از اتصاالت بصورت غیر استاندارد
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کلمپ توسطخودنگهداراتصال نادرست دو کابل
بازارچه صدف

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 به همخودنگهداراتصال نادرست دو کابل
2منطقه
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 روي رشته هاي مختلف کابلاتصال بارها بصورت متعادل

 در نصب و اجراي کابلبسیار مهم روي رشته هاي مختلف کابل یکی از مسایلاتصال بارها بصورت متعادل
. باشد ، که در صورت عدم توجه به آن ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشتهبودهخودنگهدار

استگرم شدن بیش از اندازه کابل و احتمال آتش گرفتن آنمهمترین نتیجه بی توجهی به این امر

می باشد ،شل شدن اتصاالت در اثر حرارتدومین مورد ،

.محسوب گردد میتواند از موارد بعديلخت شدن مسنجر در جاهایی که تحت کشش است

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بار گذاري روي ترانس و کابلها
بصورت متعادل انجام نشده

: مکان
پردیس خیابان گلدسته
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و درنتیجه احتمال آسیب دیدگی کابل  انشعاب و شبکه  فاصله کم بین کلمپ ها
بازارچه پردیس

بدنه کلمپ ها به هم چسبیده
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تجمع کلمپ     
انشعاب  

حمیدیه  
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انشعاب غیر مجازدر دسترس بودن کابل و

     حمیدیه    بازارچه پردیس                                                  
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انشعاب غیر مجاز   

حمیدیه
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بلوار اصلی پردیس

براي مجتمع هاي مسکونینصب چندین انشعاب بجاي استفاده از یک کابل
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بلوار اصلی پردیس

 کلمپPGاستفاده از کلمپ معمولی بجاي
 براي کابلهاي مسی با سطح مقطع باال
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PGاتصال آلومینیم و مس کلمپ بی متال

PGکلمپ استانداردبی متال
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جدا شدن پوسته از کلمپ
وخطرات ناشی از آن

استفاده از کلمپهاي نامرغوب ،شکستن پوسته کلمپ و          
) غیر مجاز  احتمال استفاده    ( 

خیابان اول بازارچه پردیس    
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        3منطقه

بازارچه پردیس           

کیفیت نامناسب ،کشش ناکافی ،دفرمه و کم شدن گام
کابل
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این کار باعث اتصال ضعیف و نامناسب هر کدام از انشعابات می گردد

استفاده از یک کلمپ جهت دو یا بیشتر انشعاب
بازارچه پردیس
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 بین کابل و کلمپ انشعاباتصال ناصحیح
خیابان دومبازارچه پردیس    

 شودبراي نول مشترك که رشته اي می باشد باید از کلمپ یکسر رزوه استفاده
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حرارتایجادخودنگهداردر و کابلکلمپتاثیر اتصال نامناسب بین
)5پردیس   خ(
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ترانسبوشینگ بین کابل واتصال ناصحیح

مزدااسالم آباد جنب نمایندگی

آپاداناروبروي بیمارستان
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استفاده نامطلوب نوار چسب هاي اسکاچ بر روي کلمپها
خیابان اولبازارچه پردیس    

دوام این نوع چسب در شرایط محیطی مورد استفاده بسیار پایین می باشد
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جنب بیمارستان آپادانا
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آلودگی باال در شبکه برق    

آلودگی باعث پوسیدگی زودهنگام یراق آالت می گردد

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)1خیابان(بازارچه کیان    خودنگهدارکابلهايارتفاع پایین
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خودنگهدارکابلهايافتادگی تیر و ارتفاع پایین
3منطقه
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سه خیابان در محدوده بازارچه پردیس

نصب المپ روشنایی بر روي کلمپ انشعاب
)ساعته المپ24روشن ماندن (

بازارچه پردیس
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 پهلوان:           تهیه کننده

دانشی:          تأئید کننده

با تشکر از توجه شما

اهوازشرکت توزیع نیروي برق      
هکدفتر مطالعات فنی شب      -معاونت مهندسی     
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