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معرفی سیستم توزیع

ال فرو  وظیفه یک شبکه توزیع حمل انرژی  اککرژیکرا از ت رن انر ر•
طح وکررای توزیع ویانیژوگاه کوچک به تک تک مشرژکین بره تییررژ  ر
مخرلر  ب ره به مورد بژ ا اس ضژورتها ا ن در شکل ارتبرا  شربکه

ر به صرور  شماتیکششراد داده شروه و رطوت وکررایمورد ا ررفاده د
HVتاوکرایبرااMVتا وکرای فشار مرو طLVشبکه از وکرای فشار ضعی 
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ی ان در خارج از شهرها معموال خطوط هوایی ولتاژ متوسط بکار میرود که هااد

بصورت لخت روی تیر  120MM-35الومینیوم با هسته فوالدی با سطح مقطع 

ارهای چوبی معمول میباشد سطح مقطع هادیهای مورد استفاده در شبکه فشا

میلیمترمربع است ودر دهه ی اخیار 118.5و73.6و42.8متوسط ایران معموال

یی بجای تیر های چوبی از تیر سیمانی وفلزی استفاده شده شارایط ا  و هاوا

ا باه ناوامکان ساخت این تیر ها در داخل کشور از دالیل جایگزینی میباشاد و ب

در یضرورت در مناطق شهری بیشتر از کابلهای زیر زمینی اساتفاده میشاود ولا

بساااااااایاری از مناااااااااطق توجیااااااااه ا تصااااااااادی نااااااااادارد

ا شبکه فشار مرو ط ب
تایه برونا و هاد  

آکمیشیوما
www.PowerEn.ir



کیلوولت امپر پست های توزیع راتشاکیل میدهاد 315-25در مناطق غیر شهری ترانس 
هاای ساتودر مناطق شهری که با کابلهای ولتاژ متوسط زیر زمینی تغذیاه میشاود پ

ایان توزیع بیشتربصورت زمینی با دیوار های اجری ساخته میشاود ررفیات تارانس
ه کیلو ولت امپر میباشدتوزیع در سطح ولتااژ ضاعید در موما2000-200پستها بین

ار طاول خطاوط فشا.شهر با هادی لخت یا پوشیده وکابل خودنگهدار صاورت میگیارد
متار میباشاد 500ضعید بسته سطح ولتاژ تعداد فازها ومیزان بار معموال محدود به 

کابل زیر زمینی صورت میگیردودر مراکز شهر ولتاژ ضعید توسط

ده از شبکه متوسط هوایی با استفا
هادی های روکش دار و بدون 

روکش
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عوامل موثر در طراحی  و بهره برداری شبکه توزیع

خاموشادکژدکمباکهاطمیشادقابلینبهیشه طحازموثژعبارتشوعوامل•
کهشببژدار وبهژهطژاحادردومعامل.ا نناخوا رهیاخوا رهها 
ااککرژیکانژی کیفین ومعامل.ا ناقرصاد مالحظا توزیع

حوودهمازوکرایشودخارجصور درمیکشوتعرنرامشرژیادتحویلا
عموامبااوکرایها ومیبیشوا یببیشکماککرژیکاو ایلمجاز
میافرواتفا شبکهدرخطابژوزیاوکرایکششوهاکشرژلدراشکالبوکیل
ودامتاییشرژاصلاعاملمعمواتوزیعها شبکهدرزیادوکرایافن
ادمشحشاوکرایشکلانوازهبژعالوها نادمجازم وارازوکرایانوازه
ملکا یشو اازموجشکلفاحشتفاو هارمونیکهاوجودا نمهم

دیگژعاملومیشودعثبارااککرژیکاو ایلناصحیحا رعملکژدممکن
یکژفمصمیزادوا نمشرژیادبهشوهتحویلاککرژیکاانژی ایمشا
.میباشوشبکهطژاحادرکششوهتعرنعواملازادوویژگامشط ه
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انواع شبکه توزیع
:شبکه شعاعا  اده•
میشود این شبکه ف ط از یک فیور خژوجا ت ن فو  توزیع تییذیه•

.وبه هژ شین ف ط یک خط ورود  ویک خط خژوجا مرصل ا ن
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د وبره این شبکه ف ط از یک فیور خژوجا ت ن فو  توزیع تییذیه میشرو•
و از شبکه شعاعا ارزاد. بژخا شین بیش از یک خط خژوجا مرصل ا ن

نظژ بهژه بژدار   اده ا ن ارزانرا ایرن شربکه بعلرن بروکیل کرم برودد
ر نریجره تعوادتجهیزا  از یک و وتایین بودد ن با تواد اتصال کوتاه  ود

ا نیز حفاظن این شبکه ه. اده وارزانرژ بودد تجهیزا  از  و  دیگژ ا ن 
اا بوده ا اد و کم هزیشه ا ن ودر عین حال تلفا  و افن وکرای این شبکه ب
ا ایرو ومعموا از ظژفین تژان ها  شبکه حواکثژ ا رفاده ممکن بعمل نم

ا همچشین با یک وقوع خطا بژ  تعواد  از مشرژکین قطع خواهو شو کرذ
.قابلین اطمیشاد شبکه تایین ا ن

شبکه شعاعی مرکب
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شبکه حلقوی از یک سو 
:تغذیه

هژ یک این شبکه از یک فیور خژوجا ت ن فو  توزیع تییذیه میکشو وکا
 یک از ت ن ها  توزیع در شبکه از دو  وبه این فیور مرصل ا ن معموا
صور کلیو در شژایط عاد  باز ا ن وبهژه بژدار  از شبکه بصور  شعاعا

ا  میگیژد در صور  وقوع خطا بخشا از شبکه تس از جوا از  ق من ه
ژ  انها از ا یب دیوه کلیو فو  ب ره شوه ومصژف کششوگانا که تامین ب

ها از م یژ قبلا ممکن نی ن از م یژ دوم بژقوار شود طبعا این شبکه
.داردشبکه شعاعا گژانرژ تمام میشود وکا در عوض قابلین بیشرژ 
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شبکه حلقوی ازدو سو 
:تغذیه

و  توزیع تفاو  این شبکه با شبکه قبلا در نوع تییذیه از دو ت ن ف
ع مجاور میباشو چود احرمال با بژقا همزماد دو ت ن فو  توزی

ار خواهو ب یار کم ا ن این شبکه از قابلین اطمیشاد باایا بژخورد
 ن بو د این شبکه رامیرواد با تییذیه از دو فیور مرفاو  در یک ت

.فو  توزیع تییذیه کژد

www.PowerEn.ir



ژتبط در این شبکه هژ یک از ت ن ها به چشوین ت ن توزیع دیگژ مر
شو ت ن ا ن تییذیه شبکه میروانو از یک فیور ت ن فو  توزیع یا چ

ع فو  توزیع مجاور یا تعواد  از فیور ها  خژوجا ت ن فرو  توزیر
یرن صور  میگیژد بوکیل ارتبا  زیراد برین ت رن هرا  توزیرع قابل
ه انرواع اطمیشاد تشظیم وکرای ومیزاد تلفا  این نوع شربکه ن ربن بر
طح اتصرال دیگژ مشا برژ باشو وکا بوکیل تجهیزا  بیشرژ وافزایش  

.کوتاه ایجاد اد به مژاتب هزیشه بیشرژ  را بونبال خواهو داشن

:شبکه غربالی
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براورد بار تلفات وتعرفه ها : فصل دوم

ی وانژقور شبکهازکهمیشوداطال ازد رگاههاا مجموعهیایکبهبار:بار
همرژینمموجودشبکهتو عهیاجویوتوزیعشبکهطژاحاوبژا میکشودریافن
بژا نظژدمورمشط هدراککرژیکابارتژاکشوگاومیزادگیژ تصمیمدرموثژعامل
ا نیازهتا خگو بایوشوهطژاحاوشبکها ن اکهچشوزمانامحوودهیک

انچهبژعالوهبارشبکهازن طههژبژا باشوبعو تو عهزمادتامشط ه
.میکشودریافنمشرژکین

کیلوح ببژمعمواکهادم احنبهمشط هیکمصژفاقور ت  یم:بارتژاکم
یکودرزیادبارتژاکمجمعینتژشهژیکدرمیشودبیادهکراربژامپژوکن
بهورفییکمصژفاقور ا اسبژگاهاوا نکمبارتژاکمرو رایامشط ه
.میشودبیادامپژوکنکیلوبژح بادطول
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ازعبارتشوم ی ریکیاکششوهمصژفیکت اضا :تقاضایادیماند
زمادازمشخصمحوودهیکدرکهبار مرو طم وار

بیادژامپکیلووواروکیلووا کیلوا اسوبژمیکشودریافن
ازمانمحوودهدارا کششوهبایومصژفیکوت اضا میشود
.باشو

 طمروت اضاتعرنبژا کهزمانامو :ت اضازمانیمحدوده
.میکشیممحا بهزماداددرمصژفابار
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:حواکثژ ت اضا
کثژ ت. عبارتشو از بیشرژین م وار ت اضا در محووده زمانا  مشخص ا ن  اضا در بیاد حوا

.یک مصژف کششوه بایو محووده زمانا مورد نظژ اعالم گژدد

: ت اضا  همزماد 
کحظه ا را بصور بژا  محا به ت اضا  همزماد تعواد  مصژف کششوه ابروا میزاد مصژف انه
ضا یا یزاد ت اا  با هم جمع ما کشیم تا مشحشا بار مجموع مصژف کششوگاد  بو ن ایو م
اضا  کثژ ت حواکثژ ن اضایا که به کمک این مشحشا بو ن ما ایو هماد ت اضا یا حوا 

.همزماد مصژف کششوگاد میباشو 

: ت اضا  غیژ همزماد 
 اضا یا ا مجموع تت اضا یا حواکثژ ت اضا   غیژ همزماد تعواد  مصژف کششوه بژابژ ا ن ب

کثژ ت اضا  هژ یک از انها  اد محووده زمانا ت اضا  همزماد یا غیژ همزماد بایو یک .حوا
.باشو

ل ارها   مرصعبارتشو از حاصل ت  یم حواکثژ ت اضا یک  ی رم به مجموع ب: ضژیب ت اضا 
.ا ن1به اناین ضژیب معموا کمرژ از 
ک مجموع مصژف مواوم کلیه و ایل بژقا مرصل به ی: بارها  مرصل به یک  ی رم

www.PowerEn.ir. ی رم بار مرصل به اد  ی رم میگویشو



:  منحنی تداوم بار 

محور اف ا در این مشحشا زماد و معموا •
محور . اعن ا ن 8760یک  ال یا 

عمود  مصژف بژ ح ب مگا وا  یا  
بژح ب درصو  از حواکثژ مصژف 
اد میباشو  هژ ن طه رو  این مشحشا تعو
ژ یا  اعاتا را نشاد میوهو که مصژف بژاب
بیشرژ از م وار مشخصا باشو از رو  
این مشحشا مصژف تیک یک  ی رم

.معلوم میکشو

:منحنی بار 

از ر م م ادیژ کحظه ا  مصژف بژ •
ح ب زماد بو ن ما ایو در عمل 
م وار مصژف در هژ دقی ه یا 
ا  اعن انوازه گیژ  میشود مشحش
بار روزانه که تیییژا  مصژف در 
طول یک روز نشاد داده میشو و 

کابژد زیاد  دارد
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:مصرف متوسط 

در یک محووده 
ا زمانا بژابژ ا ن ب
انژی  مصژف شوه 
در اد محووده 
.ت  یم بژزماد

:ساعت وقدرت حداکثر یا پیک

زمانا که مصژف 
یک  ی رم به 
حواکثژ میژ و 
 اعن حواکثژ یا 
تیک را در این زماد
قور  حواکثژ  یا 
.                                             تیک ما نامشو 

:ضریب بهره برداری

عبارتشواز حاصل 
ت  یم حواکثژ 
ت اضا  به ظژفین
ناما  ی رم  و 
معموا بژ ا اس 
محوودیرها  فشا 
مانشو ظژفین ناما
یا مانشو افن وکرای و
درجه حژار  مجاز 
ود   اجزا  تعرن میش
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موثر تعدادساعت 
ژی تقسیم انر: سالیانه

مصرف شده در سال 
یانه برمداکثر مصرف سال
.بدست میاید

:ضریب پراکنندگی

ت  یم حواکثژ ت اضا  غیرژ همزمراد  برهاز 
حواکثژ ت اضا  همزماد  ی ررم بو رن

.ما ایو
Fd=D1+D2+D3+…..Dn/Dg

حواکثژ ت اضرا  مصرژف Diدر این رابطه 
حواکثژ ت اضرا  مجمروع Dgام وIکششوه 

تعژی  مصژف کششوگاد میباشو و با توجه به
ضژیب ت اضا میرواد از رابطه زیرژ ضرژیب
:تژاکششرررررروگا ا رررررررفاده کررررررژد 

Fd=-

Tcd*Df1+Tcd2*Df2+…..+Tcdn.Dfn/Dg

ن بن : بارضریب 
مصژف مرو ط  به 
حواکثژ مصژف در یک 
محووده زمانا ضژیب 

بار ما گویشو
www.PowerEn.ir



معکوس ضژیب تژاکششوگا FCاین ضژیب همزمانا :  ضریب همزمانی
.ا ن

یا تعواد بیشرژ  از بار 2تفاو  بین مجموع تیک ها  : پراکنندگی بار
.ها  جواگانه تیک بار حاصل از اچرماع انها 

امین مصژف کششوه Iمیزاد مشارکن CIضژیب مشارکن : ضریب مشارکت
ا  را در حواکثژ ت اضا  مجموع مصژف کششوگاد  بژ حواکثژ ت اض

DG=C1*D1+C2*D2+…..+CN*DN:مصژف کششوه
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ند عبارت: تلفاتضریب 
از نسبت متوسط 
ار تلفات سیستم در ب

پیک در یک محدوده 
.مشخص زمان 

با توجه بره اطالعرا :مثال 
تایه مصژف یرک مشط ره در 
جوول زیژ داده شوه مشحشا 
یو بار روزانه مشط ه را ر م کش

 رراعره 1حرواکثژ ت اضررا  
 اعره و راعن حرواکثژ 2و

وضژیب بار روزانه مشط ره را
ح اب کشیو
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عصژ 5-4اعن  اعره از رو  مشحشا بار روزانه مشخص ا ن بیشرژین مصژف  ی رم بین  1بژا  حواکثژ ت اضا  
.کیلو وا  ا ن1900اتفا  مبافرو و مرو ط مصژف در این  اعن 

.کیلو وا  ا ن  1800عصژ اتفا  ما افرو و بژابژ5-3 اعره بین  اعن 2وحواکثژت اضا  
روز اعن 24/روزدرمصژف شوهانژی =روزانهمصژفمرو ط 

میباشو اگژ 8KWمصژف کششوه  به یک ت ن نوزیع مرصل ه رشو  بار مرصل هژ مصژف کششوه 9فژض کشیو :مثال 
یژ باشو ت اضا  همزماد مصژف کششوه را ح اب کشیو حواکثژ ت اضا  غ1.1و ضژیب تژاکششوگا 0.6ضژیب ت اضا بژابژ 

.همزماد این مصژف کششوگاد چ ور ا ن 
DG=9*8*0.6/1.1=39.3           

4.8=0.6*8=حواکثژ مصژف هژ خانه
43.2=9*4.8=حواکثژ ت اضا  غیژ همزماد خانه ها

=انرژی مصرف شده 550*6 +600 *1 + 700*1 + 1000*1+1500*6+1700*3+1900*1+1600*1+1300*1+1100
*1+900*1+800* =  27300

.متوسط مصرف روزانه=27300/24=113.75
ضریب بار روزانه      =1137.5/1900=0.6

www.PowerEn.ir



:انواع مصرف کننده و مشخصات انها
چال و سایل تهویه ومطبوع یخدر شهرها و روستاها بطور عمده از وسایل روشنایی ناشی میشود مانند و: مصارف خانگی

و ضریب بار 0.95-0.7ودارای ضریب همزمانی .میباشد.... تلویزیون و لباس شویی و ابمیوه گیری و چرخ گوشت و
.میباشد 0.3-0.35

زمانی میباشد وضریب هم....روشنایی ادارات وبیمارستانها وهتل ها ومغازه ها ورستورانها وشامل:مصارف تجاری وخدماتی
.      میباشد0.3-0.25و ضریب بار 0.8-0.95

.د است پمپ های بر ی  برای تامین ا  مورد نیاز مزارع وباغات بکار میرومربوط :مصارف کشاورزی

بار برای میباشد وضریب...ر  ومربوط به روشنایی معابر و میادین بوده پمپ های مربوط به تامین ا  ش: مصارف عمومی 
.میباشد0.3-0.25روشنایی معابر 
مقار مصرف یه این مکانهاست وشامل تمام وسایل تولیدی بقی در کارگاهها و کارخانجات  وروشنایی تهو: مصارف صنعتی

.میباشد0.9-0.5و ضریب بار 0.9-0.65در طول سال ثابت است  و ضریب همزمانی بسته به نوع صنایع بین 
:رابطه بین ضریب بار وتلفات

FLS=0.3FLD+0.7FLD2وFLD=PAV/PMAXوPAV=انرزی ساالنه/ساعات سال
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اشنایی با اجزا اصلی شبکه توزیع

ترانسفور ماتور•
ا فاراهم ترانسفور ماتور امکان ارتباط شبکه  درت با ولتاژهای مختلد ر

کیلو 63/20میسازد  و مهمترین جز شبکه توزیع به شمار میاید ترانس 
کیلاو ولات معماوال 20/0.4وات معموال در فضای باز وترا نس بازر  

ماین معموال در فضای سر بسته  وپس از زیر سازی  توساط باتن روی ز
تیار بار  3یاا 2نصب میشود و ترانسهای کوچک  روی صفحاتی بین 

صاب نصب میگیرد وبرخی ترانسهای کوچک مستقیما روی یاک تیار ن
.میشود
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یشرود تلفا  تژانس به دو بخش تلفا  با بار   وتلفا  براردار  ت  ریم م
ره تلفا  با بار  ناشا ازجژیانها  کژداد  و اثژ هی رژزیس بروده  ودر ه ر
از اهشا بوجود ما ایو این تلفا  به جرشس ه رره ب ررگا دارد  وم رر ل

ا افرزایش جژیاد بار میباشو گژ چه تلفا  با بار  مرشا ب با وکرای بوده  و بر
کما ن بن وکرای زیاد میشود وکا بوکیل ایشکه در  ی رم قور  وکرای تییرژا 

و به میزاد ناما خود دارد تلفا  با بار  ترابعا از  راخرماد ترژانس ا رن
 یم تلفا  باردار   ناشا از تلفا  مس میباشو که با مجذور جژیاد وم اومن
شکه تیچا ها مرشا ب ا ن در تژانس هایا که گژدش روغن تو ط تمپ یا ت

صررور  میگیررژد بایررو مصررژف ایررن تمررپ وتشکرره جررز تلفررا  مشظررور کررژد
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ر  با تواد تژانس زمانا اتفا  میافرو که تلفا  باردار   وبا بابااتژین رانوماد
:هم بژابژ باشو  وبازده تلفا  تواد از رابطه زیژ بو ن ما ایو 

)=%Nmتلفا  با بار /تلفا  باردر   در بار کامل*)100
راعایقن شکهروغنازتژمخزنادروده رهوتیچا یمقور تژانسدر

نرغبهحژار ایندهوماافزایشراتیچاو یمتژانستلفا کشوماباز 
OFتمپعملکژدیاOnطبیعاگژدشراهطژیقازیاروغنکشوتیواماانر ال
حژار موثژانر البژا گاهامیکشومشر لرادیاتورراه رهوتیچ یمحژار 
روغنمخزددیگژطژفازODمیوهوعبورهاتیچا یمداخلازراروغن

بهAFبژقاتشکهطژیقازANهواطبیعاگژدشباحژار انر الهاورادیاتور
بهستژانتیج یمازموثژتژ شکلبهحژار قورهژمیوهوانر الاطژافمحیط
اربومانوهباقاقبولقابلحودرهاتیچ یمحژار درجهشودمشر لمحیط
تژانسیکیک ادشژایطدرمعمواکژدتامینمیروادتژانستو طرابیشرژ 

معادلظژفیراONAN ی رمباتژانسهمادبهن بنONAF ی رمبا
.داشنخواهوبژابژ2یا1/5
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راکتانس ترانس بزرگ توزیع 

 طح امپوان ا که انرخاب میشود به دو عامل مرضاد ب رگا داردعامل اول حفظ
رلزم اتصال کوتاه در طژف وکرای تایین در یک  طح قابل قبول ا ن ایرن امرژ م ر
رای رو  تاحوود  بزرگ بودد راکرانس تژانس وعامل دوم تایین نگه داشرن افن وک
باشرو  و  یم تیچا تژانس  در بار تیک ا ن که نیازمشو کوچک بودد راکرانس می

انس محووده تییرژا  تپ تژانس در بار تیک ا ن که نیازمشو کوچک برودد راکرر
یا باا بودد میباشو و ضمشا تییرژ تله ا  وکرای بوا طه قطع یک مصژف کششوه عموه

. جژیاد خطا بژا  تحژیک مطمئن  ی رم حفاظن میرواد نام بژد

:اتصاالت سیم پیچی وگروه برداری

ود هر  در فیادر در شبکه فشار ضعید بیشتر مشترکان تکفاز است و باعث  عدم تقارن در شبکه میش
واهاد باود های توزیع دارای ررفیت بیشتری باشد توزیع یکنواخت بار بین سه فااز امکانپاذیر تار خ
ود باه نحاوی میزان عدم تقارن بار که از شبکه فشار ضعید به شبکه فشار متوسط و  وی منتقل میش

کیلو ولات امپار 2000اتصال سیم پیچی ترانس بستگی دارد در کشور ما ترانسهای کوچک تا ررفیت
وبارای ررفیات بااالتری از YNn5بدلیل امکان عدم تقارن فامش در بار فااز هاا از اتصاال زیگازا  

کیلاو ولات 63/20استفاده میشود وبرای تارانس DYn5کیلوولت امپر از اتصال مثلث ستاره 250ا
.میباشاااااااااااااادDYND1دارای اتصااااااااااااااال سااااااااااااااتاره مثلااااااااااااااث 
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نظاور بدناه باه مزمین کردن دو جنبه متفاوت دارد یکی اتصال  سمت های فلزی تجهیزات به
کاه تساهیل در تشاخیص و مفارات افزایش ایمنی ودیگر ایجاد نقطه صفر شبکه باه زماین 

ضر نقطه ال میکند در مال مااتصالی شبکه به زمین و از ایجاد ولتاژ باال در فاز های سالم را دنب
ننده جریان محدود کصفر اغلب شبکه های انتقال وتوزیع  بطور مستقیم یا از طریق یک وسیله

درصاد 90-70د زمین میشود یک اتصال کوتاه نامتقارن مانند اتصاال فااز ه زماین کاه مادو
برابر ولتاژ عاادی 4-3برابر تا متی 1/73اتصالیهای شبکه را تشکیل میدهد که با عث افزایش 

.سیسااااااتم خواهااااااد شااااااد کااااااه صاااااادمات فراواناااااای بااااااادنبال دارد
اومات یاا اتصال به زمین با اساتفاده از مق-روشهای معمول عبارتند از اتصال به زمین مستقیم

ین اساتفاده از تارانس زما-اتصال باه زماین باا اساتفاده از سایم پایس پیترساون–راکتانس 
اتصاال اترانس زمین زمانی بکار میرود کهنقطه صفر یک شابکه در دساترس نباوده یا.میباشد

ا  مطاابق زیگازژنراتور یا ترانس بصورت مثلث باشد اتصال سیم پیچ ترانس زمین بصاورت 
سیمه بارهای تک فاز را تغذیه میکناد 3میباشد از ترانس زمین زمانی از یک سیستم 3-3شکل

.اساااااااااااااتفاده کاااااااااااااردزیااااااااااااار مطاااااااااااااابق شاااااااااااااکل 

:ترانس زمین 
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ابلك اخرماد.مي باشوعاي يتوششدارايكها نهادينوعيح ي ندركابل 
ايق،عتو رهعايق،هادي،ازعبارتشوكها نشوهتشكيلمخرلفيبخشهاياز

عهوهبراخاصيوظيفهيكهژكهغالفوزرهتژكششوه،فلزي،تو رههادي،تو ره
وكيمكانياکكرژيكي،ا ر امنواکكرژيكيهواينقابلينمجموعدروداشره

.مي  ازنوبژآوردهراكابلشيميايي
هاكابل.مي رونوبكارعايقوهاديموادد رهدوعموهطوربهكابل ها اخرماددر

وزرهعايق،وهادياطژافدرتو رهعاي ي،توششمژكز،درهاديهاييازاغلب
. گژدنوميتشكيلمكانيكيوشيميايياثژا بژابژدرحفاظنجهنبيژونيغالف
بژايهادياطژافدررفرهبكارتو ره.مي دهونشادراكابلم طعيبژشزیژشكل

تصاا ابايودکيلهمينبهمي رود،بكارعايقوهاديبينجزئيتخليهازجلوگيژي
.باشوبژقژاركاملبطورعاي يتوششباتو رهاين
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ژ يرك شامل  يم ها و نوارهايي ا ن كه در را راي طول كابل، در اطرژاف آد، زيرتو ره فلزي كابل 
ژياد هراي اين مجموعه م يژي را با امپوانس ب يار تایین برژاي ج. غالف بيژوني تيچيوه مي شونو

. اتصررررررررررررررررررال كوترررررررررررررررررراه فررررررررررررررررررژاهم مي آورنررررررررررررررررررو
:ششا ریم بژ ا کابلها ابروا  امژ بایو وایه هایا که تو ط آد کابلها را د رره بشرو  مرا کشریم را ب

.هاديهرراي قررژار گژفررره در داخررل كابررل كرره وظيفرره انر ررال تررواد را بعهرروه دارنررو: مییررزي
طح همچشرين  ر. ايه اي كه وظيفه كشررژل ميرواد اکكرژيكري را در درود عرايق بعهروه دارد: تو ره

.ويكشواخري را در مژزهاي عاي ي ايجاد كژده و به تژكژدد فضاي خراکي در ايرن مژزهرا كمرك مي كشر
رژودشروه توشش ا روانه اي شكل يكپارچره و تيو رره فلرزي يرا غيژفلرزي كره معمروا  اك : غالف

.مي باشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو

غالف غيژفلزي كه جهرن اطميشراد از حفاظرن كابرل در بژابرژ عوامرل: غالف بيژوني
.خارجي، بژ روي توششها  فلز  بكار مي رود

آکوميشيوم غالفي كه معموا  از جشس  ژب، آکيای  ژب، آکوميشيوم و يا آکيای: غالف فلزي
كابل بكار مي رود تا از کحرا ( ها )مي باشو و بصور  صاف يا موجوار بژ روي مییز  

.مكانيكي حفاظن آد را بژآورده  ازد
كششوه .دغالف داخلي كه بين دو توشش فلزي غيژ هم جشس بكار مي رو: غالف جوا

فاظن يا  يمها  فلز  تشكيل شوه و عموما  جهن ح( ها)توششبژا  ي كه از نوار: زره
. خارجي بكار مي رودا كابل در بژابژ اثژا  مكانيك

www.PowerEn.ir



محافظنوكابلدروداکكرژيكيميوادمحوودكژددجهنكهشوه ايزمين فلزيايه:(شيلو)فلزيتو ره
.بگيژنووهبعهراشيلون شمي توانشوهمزرهوفلزيغالف.مي رودبكارخارجياکكرژيكياثژا بژابژدرآداز

بهمي هايمییز رويوشوهتشكيلهادينيمهغيژفلزييافلزيموادازكهاکكرژيكيتو ره اي:هاديتو ره
واصلفدرجزئيتخليهبژوزازآدرويميوادوهاديخارجي طحكژدديكشواخنباتامي رودبكارتابيوه
.كشوجلوگيژيهاديوعايقبيناحرماکي
.مي توشانوارعايقوشوهتشكيلهادينيمهفلزيياغيژفلزيموادازكهاکكرژيكيتو ره اي:عايقتو ره
ايژ ومییزي هابينجژيادنشنوجزئيتخليهازمییزي هااکكرژيكيميوادكژددمحوودباتو رهاين

.مي كشوجلوگيژيتوشانشوهايه هاي
وچشكابليك(تژكششوه هايوجودصور درو)مییزي هايمجموعهكهغيژفلزيتوششي:داخليتوشش
.مي رودبكارمحافظتوششرويبژوگژفرهبژدررامییزي

.ودمي ربكارمییزيچشوهادييكمییزي هايبينباقيمانوهخاکيفضايتژكژددجهنكهموادي:تژكششوه
همشخصبهمژبو حژارتيمحوودهدركهتال ريكجشساز شوه اخرهعايق:تژموتال ريكعايق

شلامهشگدرعايقنوعاين.مي شود خنمجودا   ژدكژدد،اثژدروشوهشلشودگژماثژدرتال ريك،
.مي باشوگژفرنشكلبهقادروبودهانعطاف تذيژشود
مواداينازيكيتايهبژتژكيبيياكوتليمژياتژموتال ريكموادازشوه اخرهعايق:کيشك شوهكژاسعايق
ازيزيكيفتژو ه هايياوجوش داددقبيلازشيمياييانفعاا وفعلتحنآدداخليموکكوکي اخراركه

مي يابوتییرژتابش،قبيل
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:خصوصیات کابلها •

ابلهاي با ت  يم بشوي هاديهاي بكاررفره در كابلهاي عاي ي از دو ديوگاه صور  مي گيژد، ك•
تشها 1كالس . در نصب ثابن دو نوع هادي وجود دارد. نصب ثابن و كابلهاي انعطاف تذيژ
هاديهاي بكاررفره در كابلهراي . بژاي هاديهاي رشره اي2بژاي هاديهاي يكپارچه و كالس 
انعطاف ترذيژتژ 6ت  يم مي شونو، كه هرادي كرالس 6و 5انعطاف تذيژ نيز به دو كالس 

.ه رشو 
ا آکيای هاديهاي يكپارچه از مس خاکص، مس انيله  شوه با روكش فلزي، آکوميشيوم خاکص ي•

نها در  طح م طع اين هاديها دايژه اي مي باشو و مشخصا  آ. آکوميشيوم  اخره مي شونو
ميليمرژ مژبع و بيشرژ تشها جهرن 25هاديهاي با  طح م طع . جوول زیژ ارائه شوه ا ن
اشو، بژاي اين د ره از هاديها در صورتي كه كابل چشو مییزي ب. كاربژدهاي خاص مي باششو

. طح م طع هادي مي توانو دايژه اي يا فژم داده شوه باشو
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ب جهرن ابعاد هادي هاي كابل فشار مرو ط و فشار ضعي  بايو به گونه اي باشو كه ظژفين مشا ر
.حمل جژياد مشخص شوه را داشره باششو

صرال كليه كابلهاي قور  تك  فاز بايو يك هادي با ابعاد مشا ب جهن حمل جژياد و يرك هرادي ات
در كابلهاي.درصو هادي فاز باشو، داشره باششو100زمين كه م وار ظژفين جژياد نامي آد حواقل 

.قور   ه فاز بايو عمژ  ژويس دهي كابل حواقل بژابژ با عمژ طژاحي ت ن باشو
كابل بايو مشخصه ها  عايق موردنياز را در محووده ها  دمایا ناما خود و حواكثژ دمرا  محريط

.كشوو گژما  ايجاد شوه تو ط خود كابل، در حين  ژويس دها را حفظ 
درصرو 58 ه هادي با ابعاد مشا ب و يك هاد  با اتصال زمين با ظژفيرن جژيراد نرامي حرواقل 

.هادي فاز، داشره باششو
اشرره كليه كابلهاي قور  و كشرژل بايو از طول يكپارچره بروده و هيچ گونره اتصرال در آد وجرود نو

ل قرژار هاديهاي مرعلق به فيورهاي مخرل  و يا د ره  ريم هاي مخرلر  نبايرو در يرك كابر. باشو
.گيژنو
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ال هاي يگشبژايكهكابلهاييجزبهباششوچهارمییزيبايوPTوCTكابل
.باششوداشرهمییزي2مي توانشوكهمي باششو شكژونيزا يود

غالفازعبوريشوهزدهتخمينهژتز50جژيادحواكثژبژابژدرنروانوآداتصالوغالفاگژ
طولدربايوموازيزمينهاديهايكشو،تايواريزمين،خطايکحظهدرثانيه5/0مو به

شونوكشيوهكابل
مه هادي تو ره هادي بايو از تژكيبا  ني(:تشها بژاي كابلهاي فشار مرو ط)تو ره  هادي 

.اك رژودشوه باشو
م اوم در بژابژ PVCكليه كابلهاي فشار ضعي  و كشرژل و حفاظن بايو عايق : عايق بشوي 

تلي اتيلن كژانس کيشك )XLPEكابلهاي فشار مرو ط بايو داراي عايق . آتش داشره باششو
.، مشا ب بژاي كالس مژبوطه باششو(شوه
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:هاکابلبندیدستهومبانی،ساختار
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ژل بايو بژ روي عايق هاديهاي كابلهاي فشار ضعي  و حفاظن و كشرPVCتوشش : توشش عايق-
ر حال بعشواد مثال هشگامي كه كابل د. بكار رود اين توشش بايو بوود هيچ مشكلي جوا شود

.نصب مي باشو، عايق هاديها نبايو صومه ببيشو
، PTو CTكليه كابلهاي موارهاي ( : تشها بژاي كابلهاي فشار مرو ط و كشرژل و حفاظن) غالف -

ژبي بايو موارهاي كشرژل و كابلهاي فشار مرو ط بايو داراي غالف  ژبي باششو، ضخامن غالف  
.ثانيه تايواري نمايو5/0به گونه اي باشو كه در بژابژ حواكثژ جژياد خطاي زمين به مو  

بايو بژ روي PVCتوشش (: تشها بژاي كابلهاي فشار مرو ط، كشرژل و حفاظن)PVCتوشش 
.غالف بكار رود تا غالف و زره را از کحا  اکكرژيكي از هم جوا كشو

اررفره در نوارهاي بك. كليه كابلهاي چشومییزي بايو داراي زرهي از نوارهاي فواد گاکوانيزه باششو:زره 
ين زره بايو باششو همچش( آکوميشيوم)زره كليو كابلهاي تك مییزي بايو از جشس مواد غيژمییشاطي ي 

.ثانيه تايواري كشو5/0در بژابژ حواكثژ جژياد خطاي زمين به مو  
اين غالف بايو . توشانوه شونوPVCكليو كابلها بايو بو يله غالفي از جشس : غالف كلي 

.ضواشرعال بوده و از مواد ضوآب تهيه شود
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یراق آالت شبکه های توزیع برق
برژا  یژا  آا  انواع شبکه ها  توزیع بژ  فشار ضعی  و فشرار مرو رط مشا رب

ه این شژکن ب. هاد  ها  روکشوار و هاد  ها  کخن، در این شژکن توکیو ما گژدد
ا  راز  عشواد اوکین توکیوکششوه یژا  آا  توزیرع در کشرور توان رره ا رن برا بوم
ازهرا  یژا  آا  ا رانوارد شبکه ها  کابرل فاصرله دار و کابرل خودنگهروار کلیره نی

.شژکن ها  توزیع و تیمانکاراد را مژتفع نمایو
یرا  آالت هادی های لخت یرا  آالت خطوط هوایی کابل فاصله داریرا  آالت خطوط هوایی کابل خودنگهدار
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یراق آالت خطوط هوایی کابل فاصله دار

براکت عبوری از آلومینیوم
آلیاژی ساخته شده که 
ل مخصوص خطوط توزیع کاب

فاصله دار میباشد

بازوی ضد نوسان به منظور
له مهار نوسانات امتمالی فاص
نگهدار در پایه های عبوری 
طرامی شده است  سمت 
انتهایی بازو به پایه نصب
شده و  سمت دو شاخه به 
ی فاصله نگهدار عایق نصب م

شود

فاصله نگه دار عایق برای 
استفاده در خطوط هوایی 
کابل فاصله دار طرامی شده
است و بعد از نصب بر روی 
سیم نگهدارنده با آرایش 
ه و مثلثی به عنوان نگهدارند

فاصله انداز بین فازها مورد 
.استفاده  رار می گیرد
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کش ول کششا 
بعشواد انرهایا 
کششوه در تایه ها 
کششا ا رفاده

میشود

نوه رکاب بعشواد گیژ
ق فاصله نگهوار عای

در تایه ها  عبور 
مورد ا رفاده قژار 

گیژدما 

کلمپ م شجژ 
م بعشواد حایل  ی
نگهوارنوه در تایه 
ها  عبور  مورد 
ا رفاده قژار ما 

گیژد

فاصله داریراق آالت خطوط هوایی کابل 
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یراق آالت خطوط هوایی کابل فاصله دار

ل کلمپ زاویه بمشظور حای
 یم نگهوارنوه در تایه 
ها  زاویه مورد ا رفاده 

قژار ما گیژد

تایه م ژه دوتایا شژایط
نصب همزماد دو م ژه بژ 
رو  کش ول زاویه را فژاهم

ما  ازد

بازو  م ژه  وزنا به 
مشظور نصب م ژه ها  
دار نگهوارنوه کابل فاصله
در محل عبور آنها از 
 ول کش ول کششا به کش

ها  دیگژ مورد ا رفاده 
قژار میگیژد
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یراق آالت خطوط هوایی کابل فاصله دار

کلمپ مخروطی 
سیم گیر مارپیچی بعنوان
نگهدارنده کابل های فاصله
دار در پایه های کششی مورد 

گیرداستفاده  رار می 

اتصال میانی بمنظور 
ه دو کابل فاصله دار باتصال

یکدیگر مورد اسفاده  رار می
گیرد
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تهادی های لخ-شبکه های توزیع برق یراق آالت 

کش ول ناودانا
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خودنگهدار-یراق آالت شبکه های توزیع برق 
دندانه دارو دوطرفه انشعا  مشترکین یک لمپ ک

لبه . د این کلمپ بمنظور انشعا  کابل سرویس مشترکین میباش
.  ددندانه دار این کلمپ مناسب اتصال به سیم های لخت میباش
دندانه این کلمپ مناسب اتصال به سیم های لخت میباشد 

ع دندانه های این کلمپ از جنس آلومینیوم خالص با روکش  ل.
بوده و امکان انشعا  گیری از سیم های آلومینیوم و مس را دارد

کلمپ آویز جهت عبور دادن 
سیم نگهدارنده در پایه های

درجه 90عبوری تا زوایای 
.مورد استفاده  رار می گیرد
این کلمپ دارای بدنه 
مت آلومینیومی آلیاژی با مقاو
یمری مکانیکی باال و روکش پل

.دمقاوم در برابر اشعه می باش
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خودنگهدار-یراق آالت شبکه های توزیع برق 
کلمپ انشعا  ضد آ 

این کلمپ مناسب روشنایی معابر و 
انشعا  تک رشته مسی میباشد

۴به ۱کلمپ انشعا  
انشعا  4این کلمپ برداشت همزمان 
را مهیا می سازد
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خودنگهدار-یراق آالت شبکه های توزیع برق 
هایی کلمپ کششی بمنظور انت

نمودن کابل خودنگهدار در 
انواع پایه های بتنی وچوبی
.مورد استفاده  رار میگیرد 
یوم بدنه کلمپ از جنس آلومین

مقاوم فک ها و سایر  سمته
م ای عایق از جنس پلیمر مقاو
نده در برابر اشعه وسیم نگهدار

از جنس فوالد زنگ نزن بوده
باال و دارای استحکام مکانیکی
ه در برابر نیروی کششی وارد

میباشد

پیچ  البدار
نصب کلمپ های جهت 

ه آویز و یا کششی به پای
های بتنی یا چوبی مورد 
.  استفاده  رار میگیرد
سب براکت آلوکاستی متنا

با انواع پایه های بتنی
طرامی شده و در کلیه 
ابل  سمت های تیر بتنی  
نصب میباشد

براکت  ال  دار
نصب کلمپ های جهت 

آویز یا کششی به پایه
های بتنی یا چوبی مورد 

گیرداستفاده  رار می 
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هام بر ای و فیبار ناوریالبته یرا  آالت شبکه باالسری  طاار 
ی سعی مااز جایگاه پر مصرفی برخوردار می باشد که امروزه در 

گردد در مبحثی اختصاصی ارائه گردد 
ه از تنوع بسیاری برخوردار هستند کاآالت خط  یرا  همچنین 

.در این فایل به اهم آنها اشاره گردید
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