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 عیانتقال و فوق توز یفشار قو XLPEی هاکابل راتیو تعم یدستورالعمل نگهدار نیتدو :پروژه عنوان

 حوزه انتقال برق یاستانداردها هیالحاقو  یبازنگر 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 10: اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 
ها دارند. به دلیل ای در انتقال توان در این شبکههای انتقال و فوق توزیع هستند و نقش ویژههای فشار قوی از اجزای بسیار مهم در شبکهکابل

عملکرد صحیح تجهیزات از اهمیت به سزایی برخوردار است و های فشار قوی و ملحقات آنها، موضوع نگهداری و تعمیرات این هزینه باالی کابل
شود بهرهسبب می و تعمیرات کارآمد نگهداری دستورالعملیك . های توصیه شده استهای دقیق و منظم و انجام فعالیتنیازمند بررسیها آن

 .به عمل آیدم جلوگیری د و از بروز شرایط اضطراری در طول عمر سیستیربرداری سیستم کابلی بدون مشکل انجام گ
های مربوطه لیستها و چكبه همراه فرم و ملحقات آنها انتقال و فوق توزیع فشار قوی XLPEهای کابلدر این پروژه رویه نگهداری و تعمیرات 

ای مختلف سیستم کابل هبخشدر این دستورالعمل، بازرسی و تعمیرات  گردد و دستورالعملی جامع برای این منظور تدوین خواهد شد.ارائه می
در رده  ولتاژ کابل مختلف حو. همچنین سطکابل، مفصل و ... ارائه خواهد شدمسیر کابل، روکش خارجی کابل، سر مشتمل بر XLPE فشار قوی

عمیر و نگهداری و ...( در تدوین دستورالعمل ت منهولو نحوه نصب و اجرای آن )مدفون در خاک، نصب در کانال کابل، وجود  انتقال و فوق توزیع
 شود.های زیردریایی در این پروژه در نظر گرفته نمیکابل های عبوری از روی دریا وبه ذکر است کابل لحاظ خواهد شد. الزم

 
 
 راحل انجام پروژه به شرح زیر است. در انتهای هر مرحله الزم است گزارش آن مرحله ارائه شود.م
 

در داخل و خارج از  عیانتقال و فوق توز یفشار قو XLPEی هاکابل اتریو تعم ینگهدارسوابق مرتبط با بررسی  -1

 کشور

انتقال و  یفشار قو XLPEی هاکابل راتیو تعم ینگهدارهای موجود در ایران و سایر کشورها در خصوص مراجع و دستورالعملدر این مرحله 
 .گیردبندی قرار میمورد بررسی و جمع و ملحقات آنها عیفوق توز

 

انتقال  یفشار قو XLPEی هاکابل راتیو تعم ینگهدارمورد نیاز جهت  هایلیستها و چکها، بازرسیآزمونتعیین  -2

 عیو فوق توز
 ارائه خواهد شد. زیر هایبخششامل  و ملحقات آنها فشار قوی انتقال و فوق توزیع XLPEهای رویه نگهداری و تعمیرات کابلدر این مرحله 

       و ملحقات آنها )مفصل، سرکابل و  XLPEهای فشار قوی های مورد نیاز برای کنترل وضعیت کابلبازرسیتعیین بازدیدها و  -2-1
 باکس( لینك

    و ملحقات آنها )مفصل، سرکابل و XLPEهای فشار قوی ای و تعمیرات مورد نیاز برای کابلهای دورهها، سرویستعیین آزمون -2-2
 باکس( لینك

 باکس( و ملحقات آنها )مفصل، سرکابل و لینك XLPEهای فشار قوی های مورد نیاز پس از تعمیر کابلرلها و کنتتعیین آزمایش -2-3

 سیسات تونل، منهول و ...(أهای مربوطه )شامل کابل، ملحقات، بنا و تلیستها و چكتهیه فرم -2-4

 



 عیتوز انتقال و فوق یفشار قو XLPEی هاکابل راتیو تعم ینگهدارارائه دستورالعمل نهایی  -3

انتقال  یفشار قو XLPE یهاکابل راتیو تعم ینگهداردستورالعمل نویس های ارائه شده در مراحل قبل، پیشبندی گزارشدر این مرحله با جمع
 تدوین و جهت اخذ نظرات به کارفرما و کارگروه تخصصی ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظرات و انجام اصالحات مورد نیاز، عیو فوق توز

 گردد.دستورالعمل نهایی در قالب گزارش نهایی پروژه ارائه می

 جهت اخذ نظرات کارفرماو ارسال به دستورالعمل اولیه نویس تهیه پیش -3-1

 بررسی دستورالعمل در کمیته تخصصی و اخذ نظرات خبرگان -3-2

 انجام اصالحات مورد نیاز بر اساس نظرات دریافتی و تدوین دستورالعمل نهایی -3-3

 نهایی پروژه در قالب یك دستورالعمل ارائه گزارش -3-4

 
 

 :خروجی مورد انتظار
باشد که پس از می و ملحقات آنها فشار قوی انتقال و فوق توزیع XLPEهای محصول نهایی پروژه، دستورالعملی برای نگهداری و تعمیرات کابل

 رار خواهد گرفت.تأیید و ابالغ توسط مراجع ذیصالح، توسط ذیربطان در صنعت برق مورد استفاده ق

 

 

 


