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 کابل های انتقال برق فشار قوی

مي باشند. این دسته از کابل ها در انواع مس و 132kv الي  63kvدارای رنج ولتاژی HV:Hight Voltage کابل فشار قوی یا 

 آب نيز توليد مي شوند. آلومينيوم و با خاصيت ضد

از نيروگاه ها به شبکه مرکزی و یاشبکه توزیع اوليه کاربرد دارند. و به صورت دفن در زمين برای انتقال الکتریسيته کابل فشار قوی 

 به طور کلي این کابل ها برای انتقال انرژی الکتریکي در ولتاژ باال به کار ميروند. یا داخل کانال استفاده ميشوند.و 

 ساختار کابل فشار قوی

 

  هادی .1

 نيمه هادی  .2

  عایق کابل .3

 نيمه هادی عایق .4

 نيمه هادی کاغذی .5

 نيمه هادیشيلد مسي  .6

  Bedding   بدینگ .7

  Armour آرمور یا زره .8

 جهت نگهداری الیه های زره PET یا PP نوار .9

 روکش نهایي .10
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 هادی :

 نيمه . هادی های( باشندstrandedافشان ) ( یا نيمهsolidهادی سيم های مسي یا آلومينيومي هستند که مي توانند مفتولي )

% 20را تا  maximum electrical stress افشان برای باال بردن انعطاف پذیری کابل استفاده مي شوند. به عالوه مي توانند

 ای، فاصله ی ( باشند. در هادی های چند هستهcoreافزیش دهند. کابل های فشارقوی مي توانند دارای یک یا چند هادی )

 گردد.  منطبقفرمول های مرتبط در تنش های الکتریکي  بامناسب ميان هادی ها باید 

 

 شیلد های نیمه هادی:

ادی و بين عایق و صل مشترک بين عایق و هدر کابل های فشارقوی، مواد نيمه هادی به منظور جلوگيری از تخليه ی جزئي در ف

تعدیل مي کند. را قي تنش های الکتریکي را در الیه ی عایهمچنين و ست نده مورد استفاده قرار گرفته االیه ی خارجي شيلد کن

فراهم مي  فلزی، و درون شيلد آنها ميدان الکتریکي یکنواختي حول عایق با کاهش دادن گرادیان پتانسيل روی سطح هادی ها

ایق جلوگيری مي عو عایق با نگهداشتن تماسي نزدیک بين سطوح داخلي و خارجي  ز تخليه های جزئي در سطح هادی هاکنند و ا

 مي کنند. کنند. همچنين آن ها حفاظتي در مقابل آسيب های بوجود آمده از گرم شدن هادی در اتصال کوتاه ها ایجاد

ته است. ( ماده ی نيمه هادی وابسvolumeresistivityلکتریکي عایق به مقاومت حجمي )مشخص شده است که تحمل دی ا

وی تحمل دی رتنها اثری جزئي  –چون پالریته، نوع و مقدار کراسلينک کردن ماده ی نيمه هادی  –فاکتورهای دیگر نيز 

 الکتریکي دارند. 

 

 عایق:

است که دارای ویژگي های  semicrystalline دراثر حرارت( پليمری نيمه بلورین( ترموپالستي )نرمش پذیر PEپلي اتيلن )

چون ام عایقي باال( به همراه خصوصياتي الکتریکي خوب مي باشد )ضریب دی الکتریک پایين، تلفات دی الکتریکي پایين، استحک

این خصوصيات آن را انتخابي برای عایق سازی کابل  انعطاف پذیری،مقاوم در برابر مواد شيميایي، فرآیند پذیر، و ارزان قيمت بودن.

های قدرت مي کند و این در حالي است که عيب عمده ی آن که دمای ذوب پایين آن است تاثيری در تصميم ما نمي گذارد.این 

کراس  (XLPE) .کراسلينک مي شود PE محدود مي کند. برای بهبود این خصوصيت،سانتيگراد  75° عيب دمای عملياتي را به

باال  C °250 و ماکزیمم دمای اتصال کوتاه را تا C °130 و دمای اضطراری را تا C °90 نک کردن دمای ماکزیمم عملياتي را تالي

مي برد. گراس لينک کردن همچنين استحکام ضربه ای، پایداری اندازه، استحکام کششي، خصوصيات حرارتي و مقاومت شيميایي 

 .و مقاومت در برابر حل شدن پلي اتيلن را بهتر مي کند را باال مي برد و خصوصيات الکتریکي
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 :انواع کابل فشار قوی

 فشارقوی معمولي کابل

 کند.ميمقاومت  يخارج يکيمکان یروهايدر مقابل ن : زره دارفشارقوی  کابل

 

 

 است. داریها ، حالل ها و مواد خورنده پا دروکربنيه یحاو یها طيدر مح :سرب دارفشارقوی  کابل
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 کابل فشارقوی با نوار ضد آب

 

 های فشارقویمالک قیمت کابل

د و نيز بر همين اساس دارای هستننوع کابل های فشار قوی دارای کاربردهای مختلف هستند و بر اساس نوع کاربردشان بسيار مت

نيز هستند. برای مثال ساختار کابل های مخابراتي با کابل های مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و  متفاوتيقيمت های 

ضعيف متفاوتند. بر اساس کاربرد کابل ها و نوع آنها ، جنس، شکل، سطح مقطع کابل با یکدیگر متفاوت اند که کابل ها بر این 

اساس تقسيم بندی ميشوند. در خرید کابل فشارقوی پارامترهای زیادی مورد توجه اند و نمي توان تنها به وزن و جرم کابل یا 

مالک کيفيت و عملکرد بهتر کابل است که منجر به قيمت باالتر نيز مي شوند. قيمت آن برای کيفيت و اصالت کابل تکيه کرد. 

عواملي مانند سطح مقطع، جنس مواد هادی، جنس مواد عایق، ميزان مقاومت آن در برابر عوامل و آسيب های محيطي، ولتاژ قابل 

های بل، عوامل دیگری مانند برند شرکتکا مشخصات بر عالوه. دارند تاثير فشارقوی هایکابل قيمت عبور از کابل بر روی کيفيت و 

 .دارد فراوان تاثير قوی فشار کابل قيمت روی بر نيز بودن خارج یا داخل توليد و توليد کننده 
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 های فشار قویکیفیت کابل

 

دارند. به همين دليل استفاده ها نقش بسيار پر رنگي در کيفيت انتقال برق و انرژی الکتریکي ها و کابلسيم دانيد،همانطور که مي

 کنيم.ها را بررسي ميهای بررسي کيفيت این کابلشود. در ادامه روشهای با کيفيت توصيه مياز کابل

 کنند.ها استفاده مينوع رسانای به کار رفته: معموال از آلومينيوم و یا مس به عنوان رسانا در کابل 

 های قدرت متفاوت است. و همچنين بر اساس شدت جریان مورد استفاده قرار لحداکثر توان: این پارامتر برای انواع کاب

 گيرد.مي

 توان به پالستيک فشرده، ترین مواد برای عایق ميها نيز ممکن است با هم متفاوت باشد. از رایججنس عایق: پوشش آن

 اشاره کرد. PEسي و ویپي

 باشد.ها ميهای آنهای ولتاژ باال، تعداد الیهکابلها: یکي از عوامل دیگر در مورد کيفيت تعداد الیه 

 شود.ها ميها موجب تفاوت در کيفيت آنهای رسانا موجود و سطح مقطع نيز در کابلتعداد شاخه عوامل دیگری نيز از جمله:

 

 


