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 عیانتقال و فوق توز یفشار قو یهاباکس کابل نکیل یدستورالعمل آزمون و مشخصات فن نیتدو :پروژه عنوان

 حوزه انتقال برق یاستانداردها هیو الحاق یگربازن ن،یتدو ،یبندتیاولو ،یازسنجیطرح جامع ن عنوان طرح:

 انرژی      توزیع         انتقال         تولید          حوزه:

 مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی واحد اجرایی:
 آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو )آبانیرو( مرکز:

 ماه 6: هاجرای پروژ زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

ولتاژ القاء شده بر روی شیلد کابل در طول مسیر افزایش  های فشار قوی، در صورتیکه طول آنها زیاد باشدبا توجه به تک رشته بودن کابل
و یا به  شودمیبه صورت جداگانه از مفصل خارج ها لی فشار قوی، در فواصل مشخص شیلد کابهاشیلد کابلحداقل نمودن ولتاژ جهت یابد. می

 کراس روش در گیرد.انجام میلینک باکس . این کار در شودارت متصل شده و یا به صورت ضربدری به ارت کابل تک رشته دیگر متصل می
 و گرددمی تقسیم مساوی قسمتاز سه( )یا مضربی  سه به کابل مسیر باشدمی طوالنی خطوط درشیلد  همبندی نوع ترینلمتداو که باندینگ

 SVL (Sheathشود که به آن ، از برقگیر استفاده میاضافه ولتاژبرای محافظت شیلد در مقابل شوند. می جا به جا فازها بین هاکابل شیلد

Voltage Limiterد.باشنبا ولتاژ خاص می رگیق، دارای برو میزان ولتاژ روی شیلد به نوع طراحی با توجهها لینک باکس گویند.( می 
ت بنابراین بسته به طراحی، طول مسیر، نحوه و محل زمین کردن شیلد کابل و تعداد ورودی لینک باکس، انواع مختلف لینک باکس )تنها برای ار

های فشار قوی، مسیر کابلکردن بدون برقگیر، ارت کردن با برقگیر، کراس باندینگ و ...( وجود دارد. با توجه به اهمیت وجود لینک باکس در 
ای ها و مشخصات فنی آنها و همچنین تضمین کیفیت و عملکرد مطلوب آنها از اهمیت ویژهخصوصاً در صورتیکه طول مسیر زیاد باشد، ویژگی

 برخوردار است.
و تجهیزات مربوطه و همچنین  های فشار قوی در سطح انتقال و فوق توزیعهای مورد نیاز برای لینک باکس کابلآزمون در این پروژهلذا 

 دستورالعملی جامع برای این منظور تدوین خواهد شد.گردد و مشخصات فنی آنها ارائه می
 
 
 راحل انجام پروژه به شرح زیر است. در انتهای هر مرحله الزم است گزارش آن مرحله ارائه شود.م
 

 مرتبط مراجعهای آنها و بررسی انواع لینک باکس، ویژگی -1

مورد بررسی و  و مراجع و استانداردهای مرتبط های آنهاویژگی، های فشار قوی انتقال و فوق توزیعکابل انواع مختلف لینک باکسدر این مرحله 
 گیرد.بندی قرار میجمع

 

 انتقال و فوق توزیع های فشار قویهای لینک باکس کابلآزمونتعیین  -2
بندی شده و ها طبقه، آزمونو تجهیزات مربوطهباکس  نکیآزمون لاستانداردهای مرتبط با  جع ومرا بندیپس از بررسی و جمعدر این مرحله 

 های مورد نیاز ارائه خواهد شد.لیست، نحوه انجام و معیار آزمون

 و تجهیزات مربوطه )تابلو، برقگیر و ...(باکس  نکیآزمون لاستانداردهای مرتبط با  بندی مراجع وو جمع بررسی -2-1

 های روتین، تایپ و ...(ها و نحوه انجام و معیار پذیرش آنها )آزمونو تعیین لیست آزمونباکس  نکیلهای دی آزمونبنطبقه -2-2

 

 های فشار قوی انتقال و فوق توزیعتدوین مشخصات فنی لینک باکس کابل -3

ولتاژی در رده  گوناگوندر سطوح باکس  نکیلمشخصات فنی انواع مختلف های آنها، در این مرحله بر اساس شناخت انواع لینک باکس و ویژگی
 گردد:زیر تدوین میسه بخش انتقال و فوق توزیع مشتمل بر 

 



o متن اصلی مشخصات فنی 

o جداول فنی شامل اطالعات فنی حداقلی و شاخص 

o جداول گارانتی پر نشده که باید توسط پیشنهاد دهندگان مناقصات تکمیل شود 

 

 عیانتقال و فوق توز یفشار قو یهاباکس کابل نکیل یمشخصات فن آزمون وارائه دستورالعمل نهایی  -4

فشار  یهاباکس کابل نکیل یآزمون و مشخصات فندستورالعمل نویس های ارائه شده در مراحل قبل، پیشبندی گزارشدر این مرحله با جمع
ال خواهد شد. پس از دریافت نظرات و انجام اصالحات تدوین و جهت اخذ نظرات به کارفرما و کارگروه تخصصی ارس عیانتقال و فوق توز یقو

 گردد.مورد نیاز، دستورالعمل نهایی در قالب گزارش نهایی پروژه ارائه می

 جهت اخذ نظرات کارفرماو ارسال به دستورالعمل اولیه نویس تهیه پیش -4-1

 بررسی دستورالعمل در کمیته تخصصی و اخذ نظرات خبرگان -4-2

 بر اساس نظرات دریافتی و تدوین دستورالعمل نهاییانجام اصالحات مورد نیاز  -4-3

 ارائه گزارش نهایی پروژه در قالب یک دستورالعمل -4-4

 
 

 :خروجی مورد انتظار
باشد که پس از تأیید های فشار قوی انتقال و فوق توزیع میپروژه، دستورالعملی برای آزمون و مشخصات فنی لینک باکس کابلمحصول نهایی 

 جع ذیصالح، توسط ذیربطان در صنعت برق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.و ابالغ توسط مرا

 

 

 


