مطالبیدرخصوصسیموکابل
بخش اول

					
 -1مقدمه
س��یم و کابل ،انرژی الکتریک��ی را از مولد به مصرف کننده
انتقال می ده��د یا اطالعاتی را ب��رای تجهیــ��زات اندازهگیری،
کنترل ،تنظیم و نظارت منتقل مینماید .کابل در مقایس��ه با سیم،
دارای عایقبندی محکمتر و ایمنی بیش��تری میباشد .در نصب
س��یم و کابل باید به س��طح مقطع آن توجه داشت .ضمن این که
از س��یمها بهدلیل اس��تحکام مکانیکی کمتر آنها نسبت به کابل،
نمیتوان در زی��ر زمین بهصورت دفنی اس��تفاده کرد .فقط در

   ه�ادی کابل :هادیها از س��یم مسی تقریب ًا خالص و دارای
انعطاف قاب��ل قب��ول ،از آلومینیم یا آلیاژه��ای مخصوص
س��اخته شده و س��طح مقطع آنها با توجه به مقدار جریان
عبوری و نوع کاربرد ،در اندازههای گوناگون و ش��کلهای
متفاوت ساخته میشوند.
ال از جنس  PVCمیباش��د که در زیر
   عای�ق کاب�ل :معم��و ً
روپوش اصلی کابل و بین هادیهای روپوشدار داخل کابل
قرار میگیرد و موجب خنک ش��دن کابل می شود که در اثر

بعضی موارد می توان س��یم  Nymرا در مس��افت کوتاه و زیر

گرمای زیاد عبور جریان ،از شعلهور شدن آن جلوگیـری میکند.

زمی��ن در لولهه��ای محافظ نصب کرد .ش��رط نصب در لوله ی

   غالف کابل :برای حفاظت کابلها در برابر عوامل محیطی و

محافظ آن اس��ت که سیم از نظر اثرات مکانیکی محفوظ مانده و
از نفوذ آب جلوگیری شود.
س��یم و کابل ،بر اساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع

مقالــه

انتخاب و تنظیم :تهیه واحد روشنایی سیمان تهران

ضربات مکانیکی ،آنها را بهوسیلهي یک یا چند الیه (غالف)
از جنس فلز (مس ،س��رب و فوالد) ،کاغذ و مواد پالستیکی،
ب��ه وی��ژه  PVCمیپوش��انند .کابلها با توجه ب��ه الیههای

بوده و به ش��کلهای مختلفی در بازار یافت میشوند .ساختمان

خارجی آنها به انواع مختلفی تقس��یم میش��وند .در بعضی

ال با کابلهای
و اجزای تشکیلدهندهي سیم و کابل مخابراتی کام ً

کابلها برای خنک کردن از روغن استفاده میشود که به این

مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و ضعیف تفاوت دارند؛
اما بهطور کلی س��یم و کابل همواره از دو قس��مت اصلی هادی
و عایق تشکیل ش��دهاند .تفاوت آنها ناشی از نوع کاربرد آنها
است ،یعنی نوع کاربردی که دارند موجب میشود جنس ،شکل،
س��طح مقطع و تعداد هادیها و عایقها با یکدیگر تفاوت داشته
باشند .این تفاوتها موجب تقسیمبندی آنها میگردد:
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کابلها ،کابل روغنی میگویند.
   حف�اظ کاب�ل :برای تأمی��ن حفاظت در براب��ر برقگرفتگی
ناشی از ضربه خوردن کابل ،از حفاظ مسی استفاده میکنند
که میتوان بهعنوان سیم زمین یا سیم ارت نیز استفاده کرد.
   جریان مجاز :جریان عبوری از سیمها و کابلها به گونهای

تعیین میشود که در هر نقطه از کابل ،حرارت تولید شده در
هادیهای آن بهخوبی به محیط اطراف منتقل شود؛ بهطوری
که درجه حرارت عایق در س��طح هادی س��یمها و کابلهای
 PVCاز  70درج��هي س��انتيگراد تجاوز نکن��د .جریانهای
مج��از عبوری برای کابلهای برق وقتی در داخل خاک قرار
میگیرن��د ،بر مبنای ق��رار گرفتن کابل به روی بس��تری از
ماس��هي نرم است که پس از خاکریزی به روی کانال ،سطح
آن آجر فرش ش��ود .بهعالوه ،کابل در مسیر خود میتواند

شکل 1

از داخل تعداد محدودی لولهي فوالدی که طول آنها بیشتر
از ش��ش متر نباشد ،عبور کند .جریان مجاز کابل هنگامیکه
ال در داخل آب قرار گرفته باش��د  1/15برابر جریان در
کام ً
کابل ق��رار گرفته در خاک اس��ت .باید توجه داش��ت وقتی
قس��متی از کابل در خاک یا هوای آزاد باش��د ،این قسمتها

که در اثر کش��ش گرمایی ایجاد میشود ،جلوگیری کرد .پس از
کابلگذاری به ارتفاع  10سانتی متر را با سنگ و آجر میپوشانند
تا هنگام پر کردن حفره ،کابل از آس��یب مکانیکی محافظت شود.

تعیینکننده و محدود کنندهي جریان عبوری از کابل هستند.

حف��ره باید بهصورت الیه الیه پر ش��ده و در یک س��وم باالیی

   افت ولتاژ در کابل :در ش��بکههای پخش الکتریکی اندازهي

حفره ،باید نوار هشدار کار گذاشته شود .کابل مخابراتی و فشار

س��طح مقطع کابل تنها بر اساس جریان مجاز عبوری از آن
انتخاب نمیش��ود؛ بلکه طول کابل که متناس��ب با افت ولتاژ
است نیز عامل تعیینکنندهای بهشمار میآید.

ق��وی باید با فاصلهي زیاد از یکدیگر ق��رار گیرند و در فواصل
کمتر از  30س��انتی متر باید روی کابل فشار قوی را پوشاند .در
پایان ،محل دقیق کابلها باید در نقشهها ثبت شود.

   ش�رایط نص�ب و ق�رار دادن کابلهای ب�رق :کابلهای با
غالف و عایق پالس��تیکی را نبای��د هیچگاه در درجه حرارت

				
 -2شناسایی کابلها

کمتر از پنج درجهي سانتي گراد ،نصب و کابلکشی کرد .در

طب��ق اس��تاندارد آلم��ان عالیم من��درج در ج��دول  1برای

ص��ورت اجبار ،کابل باید چند روز قب��ل از نصب در محیط
گرمی (حدود 20درجه س��انتی گراد) انبار ش��ود .هنگامیکه
کشیدن کابل توسط دس��تگاههای مخصوص انجام میگیرد
باید توجه داشت که نیروی کششی وارده به کابل از مقادیر
مجاز بیشتر نشود.
در پیادهروه��ا کابلها باید حداقل در عمق  60س��انتی متری
و در خیابانها در عمق حداقل  80س��انتی متری زیر زمین قرار
داخل لولههای محافظ یا س��نگچین قرار گیرند .درکابلگذاری،
ال تمیز و از سنگ و کلوخ یا ریشهي درختان
بستر حفره باید کام ً
تخلیه ش��ده و تا ارتفاع  10س��انتی متری درون آن را با ماس��ه
پوش��اند .در داخ��ل کانال یا حفره نیز نبای��د کابل را به صورت
مس��تقیم قرار داد ،بلکه باید با ایجاد خمهایی جزیی از تغییراتی

جدول  -1عالیم شناسایی کابلها

N
NA

عالمت کابل با سیم مسی

عالمت کابل با سیم آلومینیمی

Y

عالمت عایق پروتودور (اولین  Yدر ردیف)
*پروتودور :کابلهایی که دارای روپوش  PVCیا پودر  PVCهستند.

H

عالمت ورق متالیزه

R

حفاظت فوالدی سیم نواری شکل

T

سیم تحملکننده در کابلهای هوایی

C

سیم صفر در کابل فشار ضعیف و سیم ارت یا نول در کابل فشار قوی

B

حفاظت فوالدی نواری شکل

Y

روپوش پروتودور (دومین  Yدر ردیف حروف)
 :Sشکل هادی مثلثی

 :rشکل هادی دایره

 :mچند رشته

مقالــه

گیرند .وقتی کابلها ،جاده و خیابان را قطع میکنند ،باید کابلها

شناسایی کابلها بهکار میرود.

 :eتک رشته
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مث��ال :کاب��ل : NYY4*2.5rm0.6/1KVجنس هادی کابل از

م��س ،روپوش داخلی و خارجی کابل از پروتودور ،دارای چهار
رش��ته سیم با س��طح مقطع  2/5میلی متر مربع ،رشته ها افشان،
شکل هادی ،گرد ،ولتاژ فازی تا  0/6کیلوولت یا 600ولت و ولتاژ
خطی تا  1000ولت را تحمل میکند.
مث��ال :کابـ��ل : NAYY3*6+4m0.22KV/0.5KVجنـ��س

هـادی کاب��ل آلومینیم ،روپوش داخل��ی و خارجی پروتودور،

س��ه رشته با س��طح مقطع ش��ش میلی متر مربع برای سه فاز
و یک رش��ته سیم با س��طح مقطع چهار ،ش��کل هادیها مثلثی
و چندرش��ته ،ولتاژ فازی  220ولت و ولتاژ خطی  500ولت را
تحمل میکند.
 -1-2س�یمهای مفتولی نوع ( :)NYAهادی این نوع س��یمها از
مس نرم ش��ده با پوششی از ماده ی پیویسی در رنگهای
مختلف مانند س��یاه ،قرمز ،زرد ،سبز و  ...تشکیل شده است.
ولتاژ اس��می سیم  450/750ولت اس��ت و برای جریانهای
مختلف با س��طح مقطعهای  1/5تا 240میلی متر مربع ساخته
میشوند.
کاربرد س��یم  NYAبرای مص��رف در تابلوهای برق و
تأسیساتی که بهطور ثابت نصب میشوند و در نقاط خشک
در داخ��ل لوله ،روی دی��وار ،داخل دیوار و یا خارج از آن با
اس��تفاده از مقره بهکار میرود .اس��تفاده از سیم در داخل
دیوار بهطور مستقیم مجاز نیست.
 -2-2س�یم نیمهافش�ان ( :)NYABساختمان این سیم مثل کابل
 NYAو ولتاژ اسمی آن  450/750ولت است .سیم نیمهافشان
برای مصرف در تأسیساتی که بهطور ثابت نصب میشوند
و در نقاط خش��ک در داخل لوله ،روی دیوار ،داخل دیوار و
خارج از آن با استفاده از مقره بهکار میرود .استفاده از این

مقالــه

سیم بهطور مس��تقیم در داخل دیوار مجاز نیست .این سیم
نسبت به نوع  NYAنرمش بیشتری دارد.
 -3-2س�یمهای افش�ان قابل انعط�اف ( :)NYAFساختمان این
نوع سیم مانند س��یمهای نـــوع  NYAو  NYABمیباشد و
ولتاژ اسمی آن  300/500ولت است .کاربرد آن برای مصرف در
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تأسیساتی که بهطور ثابت نصب میشوند و در نقاط خشک در
داخل لوله ،روی دیوار ،داخل دیوار و خارج از آن با اس��تفاده از
مقره بهکار میرود .استفاده از این سیم بهطور مستقیم در داخل
دیوار مجاز نیست.
 -4-2کابلهای افشان قابل انعطاف نوع ( :)NYMHYساختمان
این کابل از هادی نرم ش��ده که بهوسیلهي مادهي پیویسی
عایق میش��ود ،تشکیل ش��ده است .س��یمهای به هم تابیده
(اندازه  2 x 0/75میلیمتر مرب��ع بهصورت موازی) در داخل
غالف کابل به رنگ سفید یا مشکی قرار میگیرند .کاربرد آن
جهت مصرف در نقاط خشک و نمناک هنگامیکه نرمش بیشتر
و خواص متوسط مکانیکی مورد نیاز میباشد ،مفید است .در
منازل و ادارات نیز برای اتصال وس��ایل برقی متحرک (حتی
گرمازا) به برق ،مورد استفاده قرار میگیرد .کاربرد این کابل
در فضای باز مجاز نیست.
 -5-2کابله�ای زمین�ی( :)NYYای��ن نوع کابله��ای برق برای
کابلکش��ی در زیر زمی��ن ،در آب ،در کانال و محلهایی که
امکان ضربهي مکانیکی نباش��د با ولتاژ اس��می 1000/600
ولت مورد اس��تفاده قرار میگیرد .ساختمان این نوع کابلها
از رشتههای هادی مسی نرم شده که بهوسیلهي پیویسی
عایق و غالف میش��وند ،تشکیل شده است .مقطع هادی این
نوع کابلها ،گرد یا سه گوش است .سیمهای عایق شده پس
از تابیدن برای گرد ش��دن مقطع در داخل م��ادهي پرکننده
قرار میگیرند .به دور کابلهای دارای هادی سه گوش ،نوار
پالستیکی پیچیده میشود.
کابلها بهصورت استاندارد در سطح مقطعهای زیر در دسترس
میباشند:
–120 95 – 70 – 50 – 35 – 25 – 16 – 10 – 6 – 4 – 2/5 – 1/5
1000 – 800 – 625 - 500 – 400 – 300 – 240 – 185 – 150

سیم رنگ سبز و زرد برای مشخص کردن سیم اتصال زمین ()SL
و سیم رنگ آبی بهعنوان سیم نول استفاده میشود ،ولی در صورت
عدم وجود نول در کابل میتوان بهعنوان هر س��یمی جز سیم ارت
استفاده کرد( .شکل )2

				
 -3سیمهای هوایی
در ش��بکههای ولتاژ پایین ،انرژی الکتریکی ایس��تگاههای
مب��دل برق از طریق ش��بکه ی س��یمهای هوایی یا ش��بکه ی
کابلی به کاربران میرس��د .شبکه ی س��یمهای هوایی از نظر
اقتص��ادی مقرون به صرفهتر از ش��بکهي کابلی میباش��ند.
س��یمهای هوایی از طری��ق دکلها یا پایهي س��قف (تکیهگاه)
کشیده میشوند .دکلها انواع چوبی ،بتنی ،فلزی و تکیهگاهها،
از لولههای فلزی با روکش روی س��اخته میشوند .سیمهای
لخت هوایی بر روی مقرههایی از جنس شیش��ه یا چینی قرار
میگیرند .این مقرهها بر روی ی��ک تیر متقاطع به همراه پایه،
محکم بسته میشود( .شکل )3

 -4لخت کردن سیـمهای عایقدار (عایـقبرداری و
روکـشبـرداری)

دو نوع س��یم لختکن وجود دارد که عبارتند از :انبر س��یم
لختکن و دستگاه سیم لختکن حرارتی.
بههنگام لخت کردن س��یم با چاقوی کابل جهت جلوگیری از
آس��یب رس��اندن به هادی کابل باید این کار ب��ا دقت و ظرافت
خاصی صورت گیرد .در س��یم لختکنه��ای اتوماتیک میتوان

شکل  -2انواع سیم و کابل

س��یمهای با مقطع کم از  0/08ت��ا  6میلی متر مربع را بدون نیاز
به تنظیم لبه ی س��یم لختکن ،لخت کرد .همچنین برای سیمهای
رش��تهای با قدرت عایق معمولی نیز ،دیگر نیازی به تنظیم لبه ی
سیم لختکن نمیباشد .در هنگام لخت کردن سیمها ،فشار لبهي
نگهدارنده ی س��یم لختکن باید با مقطع عایق ،متناس��ب بوده تا
آس��یبی به عایق هادی نرس��د .بعد از جدا ش��دن عایق ،لبههای
نگهدارندهي تیغه ی س��یم لختکن بهطور خودکار باز میشوند
تا از پاره ش��دن هر یک از رش��تهها جلوگیری شود .طول مورد
نیاز لخت کردن س��یم ،قابل تنظیم میباشد .در دستگاههای سیم

مقالــه

لختکن حرارتی ،فکهای نگهدارنده ،گرم ش��ده و در مدت زمان
ال یک تا دو ثانیه عایق را جدا میکند ،طوریکه بعد از
کوتاهی مث ً
آن بهراحتی میتوان عایق را بیرون کشید.
روکشب��رداری باید با دقت خاصی ص��ورت گیرد ،زیرا به
شکل  -3تیرهای هوایی انتقال برق
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عایق رش��ته ی س��یمها در زیر روکش نباید آسیبی وارد شود.
برای روکشهای الستیکی یا پالس��تیکی از روکشبردار یا انبر
روکشبردار استفاده میشود .روکش را میتوان با چاقوی کابل
نی��ز جدا کرد .مزیت روکشبردار یا انبر روکشبردار نس��بت به
چاقوی کاب��ل ،قابل تنظیم بودن عمق برش و کمتر ش��دن خطر
آسیب وارده به عایق سیم میباشد .بههنگام کار با چاقوی کابل
جهت جلوگیری از آسیبدیدگی باید به نکات زیر توجه کرد:
ب ه هنگام کار با چاقـو باید آنرا در کنار یا دور از بـدن قرار داد.
چاق��وی تاش��و باید بالفاصله پ��س از اتم��ام کار مجدداً در
غالف خود قرار گیرد.
چاقوها را بدون محافظ نباید در جیب گذاشت.
ق��رار دادن چاق��و ،پیچ گوش��تی ی��ا هر اب��زار دیگری روی
نردبان ،داربست یا قرنیز دیوارها ممنوع است( .شکل )4
هنگام کار با کاتر توجه داشته باشیم که هیچ گاه نوک کاتر را
بهسمت بدن خود روی کابل نکشیم.

شکل  -4ابزارهای لخت کردن سیم

جه��ت در این مکا نه��ا باید از لولهه��ا ،کانا لهای فلزی یا
پالستیکی استفاده شود.

				
 -5اصول نصب سیم

 -1-5سیمکشی
وسایل کارگاهی برق چون کلید و پریز و المپ با کمک
س��یمها یا کابلها به مدار وصل میشوند .در نصب سیم،
مهارت عملی الزم میباش��د .همچنی��ن باید از مقرراتی نیز
پیروی کرد .در انتخاب مس��یر س��یمها باید از مناطقی که
در آینده امکان س��اخت تأسیسات بهداش��تی و یا گرمایی
در آ نه��ا وجود دارد ،پرهیز کرد .در سیمکش��ی دیواری،

ثابت میش��ود .در محیط خش��ک از بست میخی یا پیچی یک لبه
و در محیط مرطوب از بس��ت پایهدار استفاده میشود .در اولین
بس��ت ،فاصل ه از لبه ی بیرونی سیم باید هشت سانتیمتر باشد.
در ادامهي مس��یر ،فاصلهي بس��تها از یکدیگر با توجه به قطر
خارجی س��یم متفاوت میشود .در مسیر سیمها نیز برای تغییر
حالت از افقی به عمودی ،خمهایی صورت میگیرد .در قبل و بعد
از خمها باید اولین بس��ت با فاصلهی پنج سانتیمتر نصب شود.
در سیمکش��ی افقی ،فواصل بستها نباید بیش از  25سانتیمتر

س��یمها بای��د همیش��ه عمودی ی��ا افقی نصب ش��وند .در

باشد( .شکلهای  5و)6

چهارچوب در و پنجره کش��یده میش��وند .نصب سیمهای

 -2-5نصب سیم در داکتهای برق

ضم��ن حتیاالمکان بدون جل��ب توجه در امتداد کنار هها و

مقالــه

در نصب روکار ،سیم مستقیم ًا به پایه یا بهکمک بست پایهدار

روکار بهگون��های اس��ت ک��ه حتیاالم��کان دیده نش��وند.

اس��تفاده از کان��ال برق در نص��ب روکار ضم��ن بهینه و

س��یمهای برق بای��د در براب��ر آس��یبهای مکانیکی ایمن

اقتصادی بودن ،س��رعت کار را نی��ز افزایش میدهد .در نصب

ال با عبور س��یم از داخل لولهها ی��ا کانا لهای
گردن��د ،مث ً

داکتهای ب��رق ،وج��ود ارتباط پیوس��ته ی فل��زی در کلیهي

برق ی��ا با نصب ب��ه صورت زی��رکار .س��یمهای روکار

قس��متهای داکت بهمنظ��ور ایجاد تع��ادل پتانس��یل در بدنه

بهخص��وص در نصب کف اتاق ،مدخل دره��ا یا پلکا نهای

ضروری اس��ت .کانالهای فلزی مطابق استاندارد DIN VDE

خروج��ی ،آس��یبپذیر و در معرض خطر هس��تند ،بههمین

نباید مانند عایق محافظ عمل کنند.
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جهت ایجاد ت��وازن در تغییر طول بههنگام افزایش حرارت،
داکتهای  PVCرا با فاصلهي حدود  1/4میلی متر با طول دو متر
و ب��رای کانال فلـزی با فاصله ی 0/4میلی متر با طول دو متر از
یکدیگر نصب میکنند .داکت سیم با رول پالک به دیوار یا سقف
محکم میش��ود .فاصلهي رول پالکها نباید از  60س��انتی متر
تجاوز کند .جهت تغییر مسیر عمودی یا افقی داکتها ،از قطعات
پیشساختهای استفاده میشود .در نصب داکتهای برق باید به
حداقل تحمل جریان بار س��یمها توجه شود .در این داکتها از
دفع حرارت سیمهای نصب ش��ده ،جلوگیری شده و با افزایش
دما ،میزان جریان عبوری از سیمها کاهش مییابد.
شکل  -5شکل صحیح سیمکشی

قرار دادن س��یم فش��ار قوی و مخابراتی در یک داکت مجاز
نیس��ت ی��ا در صورت اجب��ار از دیوار جداکنن��ده در بین آنها
استفاده شود( .شکل )7

 -3-5نصب روی سینی فلزی حمل کابل
در تأسیس��ات صنعتی ،س��یم و کابلها برای تأمین انرژی
و کنترل تأسیس��ات بر روی س��ینی نصب میش��وند .س��ینی
کاب��ل دارای انواع مختلفی مانند ناودانی ،بدون روکش ،بس��ت
نگهدارنده ی کابل س��یمی و نردبانی میباش��د( .ش��کل )8

 -4-5نصب کابلها در کانالهای سیمانی
این طریق در کارخانهها و تأسیس��ات ب��زرگ کاربرد دارد.
ب��رای این کار کانالهایی به عمق  30تا 70س��انتی متر و عرض
ال سیمانکاری شده
 30تا 40سانتی متر که اطراف و کف آن کام ً
شکل  -6شکل صحیح سیمکشی روکار

اس��ت ،در کف و نزدیک دیوارها ساخته میشود .چنانچه تعداد
کابلها زیاد باشد ،بهوسیلهي نبشی و صفحات مشبک ،کانال را
طبقهبندی میکنند و کابلها بر روی این صفحات قرار میگیرند.
ال کابلهای ق��درت در طبقات زی��ر و کابلهای فرمان در
معم��و ً
آهن��ی زرد رن��گ یا قرمز رن��گ و در فواصل مختلف مش��بک،
مش��خص میکنند .کف کانال باید دارای شیب مالیم باشد تا در
صورتیکه آب به داخل آن نفوذ کرد ،بهراحتی خارج ش��ده و به

شکل  -7نصب سیم در داکت

فاضالب منتهی شود( .شکل )9
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طبقات باالیی قرار میگیرند .روی کانالها را با دربهای آجدار

			
 -6انواع اتصاالت به کابل
  اتصال با کابلشو
برای اتصال کابل به مدار از کابلش��و یا کفشک استفاده
میش��ود .کابلش��وها ممکن است پرس��ی یا قابل لحیمکاری
باش��د .از نظر ش��کل ظاهری ش��بیه سرسیم هس��تند .جهت
اتص��ال کامل و قاب��ل اطمینان ،کلی��ه ی کابلش��وها باید با
کاب��ل لحیم ش��وند .روش اتص��ال نیز به این صورت اس��ت
که بهوس��یلهي انب��ر کابلبری یا چاقو (کاتر) قس��متی را که
باید روپوشبرداری ش��ود ،خطکشی نموده و سپس دور تا
دور کابل را بهطوریکه روپوش هادی داخلی زخمی نش��ود،
میبریم ،س��پس با نوک کاتر از محل بریده شده تا سر کابل،
کاب��ل را از ط��ول بریده و آن را از روی کاب��ل باز میکنیم،
س��پس روکش داخلی هادیهای کاب��ل را به اندازهای که در
جای مخصوص س��یم کابلشو قرار گیرد با استفاده از سیم
لختک��ن یا چاقو ،کابل را لخت کرده س��پس کابلش��وها را
ب��ه آن وصل می کنی��م .مرحله ی آخر ،لحی��مکاری هادی و
کابلش��و میباش��د .برای اتصال کابل و کابلش��و به تابلو،
کابلشوها را توس��ط پیچ و مهره ی ورودی شینهای مسی
ال
داخل تابل��و وصل میکنیم و اتصال پی��چ و مهره باید کام ً

شکل  -8نصب کابل روی سینی فلزی حمل کابل

سفت باشد( .شکل )10
  اتصال با بوشن (دو راهه)
از بوشن به منظور اتصال هادی دو کابل به یکدیگر استفاده
میش��ود .جنس دو راهه برای کابلهای مس��ی ،مس قلع اندود
و ب��رای کابلهای آلومینیمی از آلومینیم اس��ت و همچنین برای
اتصال کابلهای مس��ی به آلومینیمی از بوشن بیمتال استفاده
میش��ود .روی بوشن عالیم زیر حک شده اس��ت :مقطع هادی

شکل  -9نصب کابلها در کانالهای سیمانی

مقالــه

مناسب و عالمت اختصاری شرکت سازنده.
دوراهــ��هي بیمتال برای جلوگیری از عمل اکسیداس��یون
(خوردگ��ی) و زمانیکه جنس هادی دو کاب��ل در هنگام اتصال
متفاوت باش��د ،استفاده میش��ود .برای دوام بیشتر در قسمت
آلومینیمی آن ،نوعی گریس زده ش��ده است و سپس این سمت
بهوسیلهي درپوش بسته میشود( .شکل )11
شکل  -10اتصال با کابل شو
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شکل  -11اتصال با بوشن (دو راهه)

شکل  -12سرسیم گرد و  Uشکل

شکل  -13وایرشو

  سرسیم گرد و Uشکل
(شکل  12را ببینید)
  وایرشو
جهت اتصال سیمهای افشان مخابراتی و برق فشار ضعیف
به ترمینالهای دستگاه یا تابلوهای برق استفاده میشود .وایرشو
از جنس مس و عایق از جنس پلیآمید میباشد( .شکل )13

				
 -7انواع بست کابل
بس�ت کابل :جهت نصب کابل روی س��ینی کابل ،بتن و غیره

بس�ت کمربندی :جهت محافظت ،دس��تهبندی و مهار دسته ی
سیمها و کابلها استفاده میشود.

بس�ت اس�تیل ضد زنگ :برای دستهبندی و مهار کابلها باید
از بس��تهای مقاوم و مطمئن در برابر خوردگی ،آتشس��وزی و
شرایط آب وهوایی استفاده شود .در این مواقع استفاده از بست
پالس��تیکی ،ناکارآمد میباش��د و جهت رفع این مشکل از بست
استیل استفاده میشود.
بس�ت استیل پوش�شدار :قابل استفاده در مکانهای دور از
ساحل ،بدنهي کشتیها و صنایع مختلف.
نوار بافته ش�ده ی قلع اندود :در سیس��تم ارت در تجهیزات
برقی استفاده میشود( .شکل )14

ادامه دارد ...
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استفاده میشود.

شکل  -14انواع بست کابل

