




 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 1 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 2 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

 

  

  



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 3 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

 



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 4 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

IEC

1- IEC 60502-4, Test Requirements on Accessories for Cables with Rated Voltages 
from 6 kV to 33kV, 1997-03 

2- DIN 46267-2, AL-Compression Ferrules 

3- DIN 46267-1, CU-Compression Ferrules – Cover Plate Type 

4- DIN 48201, AL-CU(Bimetalic) Compression Ferrules. 

 

  

 

 

 



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 5 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

 



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 6 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

1

□□

  * 

□□□

  kV20 3 

Hz 50kV24

g 0.3 

* 
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 7 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 8 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

 

 UmkV 24 

 kV 545min4815min 

 1.2/50 µskV ±125 

 pC 1020kV

 kA *١

 kA * 

 mm 
5mm 

 Hot Melt

 mm 

  

 Flame retardant 

 0.5

  
DIN 46267-2

 DIN 48201DIN 46267-1
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 9 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 10 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 11 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

lable
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 12 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

10 pCpC5pC5pC10

20 kV/mm 20 kV/mm

 = ( × (مقدار پیشنهادي-005   

  



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 13 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

1

 
IEC 60502-4  54kV 5min 48kV 15min 

 IEC 60502-4 10 pC20kV 

 IEC 60502-4 125 kV±

 IEC 60502-4 30 kV 

 
IEC 60502-4  10 pC    20 kV

 IEC 60502-4 30 kV 

 IEC 60502-4 30 kV 

 
IEC 60502-4  10 pC   20 kV

 
IEC 60502-4 

 

 
IEC 60502-4 

 

 IEC 60502-4 

 IEC 60502-4 125 kV± 

 IEC 60502-4  15 min  30 kV 

                                                                                                                                                                
.د به شرح جدول فوق باشدیها باب انجام آزمونیت ترتیرعا1



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 14 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 
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، از یک تیوپ عایقی قرمز رنگ اضافی براي هر 1بسته به طراحی سازندگان مختلف ممکن است براي تامین ضخامت عایق تیوپ قرمز مشکی آیتم1

.شودفاز استفاده 



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 15 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 
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 از یک تیوپ عایقی قرمز رنگ اضافی براي هر 1بسته به طراحی سازندگان مختلف ممکن است براي تامین ضخامت عایق تیوپ قرمز مشکی ردیف 1

.فاز استفاده شود



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 16 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 17 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

24kV          

 
 

 

 

…….. mm2

  PVCXLPE

… mm… mm  

 

 

  …mm2 
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  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 18 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

 

 



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 19 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

1

mm2AA

16 2900 1917 

25 4531 2996 

35 6344 4195 

50 9063 5992 

70 12688 8390 

95 17220 11386 

120 21751 14383 

150 27189 17978 

185 33534 22174 

240 4350328766 

300 54379 35957 

400 72506 47943 

500 90632 59929 

630 114197 75511 

                                                                                                                                                                
.است میلی ثانیه 10تمامی مقادیر فوق براساس مدت زمان 1



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 20 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 

 

         

1

mm2 AA

16 7250 4792 

25 11327 7490 

35 15860 10490 

50 22657 14980 

70 31720 20975 

95 43050 28465 

120 54377 35957 

150 67972 44945 

185 83835 55435 

240 108757 71915 

300 135947 89892 

400 181265 119857 

500 226580 149822 

630 285492 188777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
.د میلی ثانیه می باش10تمامی مقادیر فوق براساس مدت زمان 1



 

 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

 ی حرارتي مفصل های فنی ارزیابيالزامات و معیارها

  ق خشکیبا عالوولت ی ک20 کابل 

  21 از 21 صفحۀ

  1: بازنگري / تهیهشماره 

  16/05/1389 :بازنگري تاریـخ 
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