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 برق یانواع کابل ها

 ست؟یبرق چ یکابل ها انواع

است. کابل  عیتوز ایقابل انتقال ، ینیرزمیز یتوسط کابل ها ای ییانتقال هوا یها ستمیتوسط س یکیالکتر یروین

 یبرق استفاده م عیاهداف انتقال و توز یبرق عمدتا برا یشده اند. کابل ها یخاص طراح ازین کی یها عمدتا برا

 یغالف کل کیشده است که معموالً همراه با  یبند قیعا یکیالکتر یچند هاد ای کیاز  یمجموعه ا نیشوند. ا

 .شود یاستفاده م یکیالکتر یروین عیانتقال و توز یمجموعه برا نیشود. ا ینگه داشته م

شده  دفن نیدر زم یادر داخل ساختمان نصب شده  یدائم یکش میبرق ممکن است به عنوان س یها کابل

 یآالت استفاده م نیو ماش اریس یقابل حمل ، ابزارها یدستگاه ها یبرا ریبرق انعطاف پذ ی. از کابل هاباشند

 .شود

 

 

 نهیکمتر در اثر طوفان ، صاعقه ، هز یدگید بیهستند از جمله آس یمختلف یایمزا یدارا ینیرزمیز یکابلها

 .بهتر یکمتر ، افت ولتاژ کمتر و ظاهر عموم یکم ، احتمال خراب یو نگهدار ریتعم

 کابل برق یبند رتبه

 اتصال کوتاه یبند رتبه

 انیجر یاتصال کوتاه به جا انیحمل جر ییتوانا لینصب به دل یالزم برا یافتد که اندازه هاد یاتفاق م غالباً

دهد و به دنبال آن  یرخ م یناگهان انیچند چرخه جر یاتصال کوتاه ، برا کی یشود. در ط یم نیی، تع داریپا
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 0.3تا  0.1 نیمحافظ ، به طور معمول ب تابلو یکه اپراتورها یتا زمان یمدت کوتاه یبرا انیمداوم جر انیجر

 .باشد هیثان

Conductor Size and Material Insulation Material 

Operating 

Maximum 

Temperature 

Short Circuit Rating 

120 sq-mm Copper conductor PVC Insulation 70oC 13.80 KA/SEC 

120 sq-mm Aluminium conductor PVC Insulation 70oC 9.12 KA/SEC 

120 sq-mm Copper conductor PVC Insulation 85oC 12.48 KA/SEC 

120 sq-mm Aluminium conductor PVC Insulation 85oC 8.28 KA/SEC 

 

 یحمل فعل تیظرف

 زیکوتاه ن یاست. افت ولتاژ و درجه بند یمهم انتخاب اندازه مطلوب هاد یاز جنبه ها انیحمل جر تیظرف

کابل  کیمطمئن  انیحمل جر تیاست. ظرف یهاد نهیو به یانتخاب اندازه اقتصاد یبرا یمهم اریجنبه بس

دهد و  یکه در کابل رخ م است یدما تلفات شیشود. علت افزا یم نییدما مجاز تع شیبا حداکثر افزا ینیرزمیز

 .شود یبه صورت گرما ظاهر م

Continuous Current Rating of (Cables laid singly) 2 Core × 16 

mm2 

2 Core × 25 

mm2 

(i) In Ground (Ground Temp 30oC) 103 A 131 A 

(ii) In Duct (Ground Temp 30oC) 86 A 111 A 

(iii) In Air (Ambient AirTemp 40oC) 94 A 125 A 

 

 .کابل برق است یهاد یجنبه طراح گریافت ولتاژ مجاز از منبع به بار د حداکثر 
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نسبت به  یبهتر یمس رسانااست.  میس یانتخاب مواد مورد استفاده برا نیاول .V = IR قانون اهم ،  طبق

 .افت ولتاژ دارد میطول مشخص و اندازه س کی یبرا ومینیآلوم

 ی( افت ولتاژ کمترشتریبزرگتر )قطر ب یمهایافت ولتاژ است. اندازه س نییدر تع یگریعامل مهم د میس اندازه

 کوچکتر با همان طول خواهد داشت مینسبت به اندازه س

 کابل برق مانساخت

ساخت از آنها مراقبت شود. کابل برق به طور عمده از  نیدر ح دیمختلف کابل وجود دارد که با یقسمتها

 :شده است لیتشک

1. Conductor 

2. Insulation 

3. LAY for Multicore cables only 

4. Bedding 

5. Armouring 

6. Outer Sheath 

 

 

Conductor - هادی 

ها از مواد مختلف هستند. عمدتا در صنعت کابل ، ما  یدر کابل برق هستند. هاد رویانتقال ن ریها تنها مس یهاد

به  یاز هاد ی. انواع مختلف میکن یبرق استفاده م یکابل ها یبرا ومینیو آلوم (ATC  ،ABC) مس یاز کابل ها

فوق العاده  ریانعطاف پذ 6، کالس  ریپذ انعطاف 5، کالس  یرشته ا 2وجود دارد: جامد ، کالس  1عنوان کالس 

 .شوند یمشخص م یها با مقاومت هاد یاندازه هاد رهیشود( و غ یو جوش استفاده م میس یبرا شتری)ب

https://www.electrical4u.com/measurement-of-insulation-resistance/
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Insulation - قیعا 

 لنیات یپل)  XLPE،  (دیکلرا لینیو یپل) PVC کابل عمدتا توسط کی یهر هاد یارائه شده بر رو قیعا

 .کار است یبر اساس دما قیمواد عا (کیانواع مختلف الست) RUBBER، (کراسلینک

Insulation Material 
Maximum Operating 

Temperature 

PVC TYPE A 75oC 

PVC TYPE B 85oC 

PVC TYPE C 85oC 

XLPE 90oC 

RUBBER – EPR IE-1 90oC 

RUBBER – EPR IE-2, EPR IE-3, EPR IE-4, SILICON IE-5 150oC 

 

هسته ها  یرو یچاپ عدد ای قیعا یمختلف رو یبا استفاده از رنگ ها یرنگ یها با استفاده از کدگذار هسته

 .شوند یمشخص م

 

Beading (Inner Sheath) 

استفاده  یچند هسته ا یاز آن در کابلها شتریشود. ب یشناخته م زین یقسمت از کابل به عنوان غالف داخل نیا

 یعمل م یبرق چند هسته ا یشده با هم در کابلها یبند قیعا یبه عنوان چسب اتصال دهنده ها نیشود. ا یم

 مواد زیر ساخته شده اند. از کابل عمدتا از تقسم نیکند. ا می فراهم را شده بافته/  پوشزره  یکند و مالفه ها

3, -4, and PCP SE-3, CSP SE-2 ), RUBBER (CSP SE-1, PVC ST-PVC( PVC ST

.)3 ETC-4, HD HOFR SE-3 HOFR SE-4, HOFR SE-PCP SE 
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Armoring 

کار با قرار  نیوجود دارد. ا .PWIRE ARMOURING, G.I. STEEL STRI G.I  ه بصورتزر عمدتا 

شود. زره پوش  یانجام م یغالف داخل یرو   ,PSTEEL STRI orG.I. WIREs, GIکیبه  کیدادن 

 ابلک یمنیا یبرا نیدهنده و همچن انیجر یها یبه هاد ینیسپر زم هیته یاست که عمدتا برا یندیکردن فرا

 .شود یاستفاده م

 یرهایگرفته شود مس نیزم یبه درست کهیخطا درصورت انی، جر یدر هاد قیعا یصورت بروز هرگونه خراب در

مهم  یایکابل از مزا یبرا یو استحکام اضاف یکیعبور از زره را در خود دارد. ارائه محافظت مکان یبرا یکاف

 . شود یانجام م تیهدا یکار برا نیاستخراج ا یزره پوش است. در کابل ها شیافزا

Outer Sheath 

مختلف  انواع)  RUBBER، (دیکلرا لینیو یپل) PVC پوشش کابل است که به طور معمول ازالیه  نیتر یخارج 

،  یکیمکان یمحافظت کل برای پوشزره  یروبر از  لهیوس نیشود. ا یساخته م عایق( و اغلب همان مواد کیالست

 کیمکان قیبرق از طر قیطر زاست که ا یحفاظت یشده است. غالف خارج هیته یکیو الکتر ییایمی، ش یجو

 .شود یاز کابل ارائه م شتریب

 



www.hourshidgroup.com 

 

Material 
Advantages 

 مزایا
Disadvantages 

 معایب

Max Operating 

Temperature 

PVC 

Cheap, Durable, 

Widely available 

ارزان ، با دوام ، به طور 

 گسترده در دسترس است

Highest dielectric losses, 

Melts at high temperatures, 

Contains halogens 

، در  کیالکتر یتلفات د نیشتریب

 یشود ، حاو یباال ذوب م یدما

 هالوژن است

70oC for general-

purpose 85oC for 

heat-resisting 

purpose 

PE 

Lowest dielectric 

losses, High initial 

dielectric strength 

،  کیالکتر یتلفات د نیکمتر

 هیاول کیالکتر یمقاومت د

 باال

Highly sensitive to water 

treeing, Material breaks down 

at high temperatures 

شود یم هیباال تجز یدر دماها  

  

XLPE 

Low dielectric losses, 

Improved material 

properties at high 

temperatures 

کم ،  کیالکتر یتلفات د

 یبهبود خواص مواد در دما

 باال

Does not melt but thermal 

expansion occurs, Medium 

sensitivity to water treeing 

(although some XLPE 

polymers are water-tree 

resistant) 

 

90oC 

EPR 

Increased flexibility, 

Reduced thermal 

expansion (relative to 

XLPE), Low sensitivity 

to water treeing 

،  یریانعطاف پذ شیافزا

یکاهش انبساط حرارت  

 XLPE نسبت به

Medium-High dielectric 

losses, Requires inorganic 

filler/additive 

 ازنی ، باالبا متوسط  کیالکتر یتلفات د

 یآل ریغ یبه پرکننده / مواد افزودن

 دارد

90oC 
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Paper / 

Oil 

Low-Medium 

dielectric losses, Not 

harmed by DC testing, 

Known history of 

reliability 

کم  کیالکتر یتلفات د

شآزمای با ،متوسط   DC 

، سابقه  ندیب ینم بیآس

نانیاطم تیشناخته شده قابل  

High weight, High cost, 

Requires hydraulic 

pressure/pumps for insulating 

fluid, Difficult to repair, 

Degrades with moisture 

 ، ادیز نهیوزن باال ، هز

 ی/ پمپ برا کیدرولیبه فشار ه ازین

مشکل  ری، تعم عاتیما یبند قیعا

رطوبت بیاست ، تخر  

70oC 


