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  خالصه طرح
  

  کابل فشار قوی  نام محصول
  تن 200  ظرفیت پیشنهادی طرح

  36200    )میلون ریال(مواد اولیه 
  25  ییاشتغال زا

  متر مربع 3500  زمین مورد نیاز

  زیر بنا

  100  اداری
  1300  سالن تولید

  100  انبار مواد اولیه
  100  انبار محصول

  0  آشپزخانه
  0  رخت کن و نماز خانه

  25  سرویس ها

  30  ساختمان نگهبانی
  11562  )میلیون ریال(سرمایه ثابت 

  11732  )میلیون ریال(سرمایه در گردش
  1500  )متر مکعب( رف ساالنه آب مص

  240000  )کیلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق
  131250  )متر مکعب( گاز  مصرف ساالنه سوخت

  18000  )لیتر(بنزین
  بیرجند  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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 معرفی محصول - 1

 تاریخچه ساخت کابل در جهان

در این مرحله چند . الستیکی به مرحله اجرا درآمد اندیشه تولید کابل با روکش 1876در سال 

 .کردند روکش می» گوتاپرچا « رشته سیم مسی را به هم تابیده و با نوعی کائوچوی طبیعی به نام 

کابلهای ساخته شد که با مواد نفوذناپذیر در برابر آب عایق و  1880در سالهای نخست دهه 

توان ادعا کرد که  بدین ترتیب می. ر متداول گردید از آن پس استفاده از مواد دیگ. روکش شدند

  .سال پیشینه دارد 125صنعت کابلسازی، نزدیک به 

  تاریخچه ساخت کابل در ایران

الضرب به ایران در  دهد که از همان سالهای ورود کارخانه برق امین مستندات موجود نشان می

ن شخص خریداری و به دار و سپس کابل توسط همی خورشیدی سیمهای روکش 1282سال 

دار به کمک  برداری از انرژی برق معموالً سیمهای روکش در سالهای نخست بهره. ایران وارد گردید

مقرهای کوچک و سفیدرنگ قرقره مانندی بر روی دیوارها و سقف اتاقها و سالن ها نصب 

در کارگاهها و  شدند، سپس در پی بهره گیری از انرژی برق برای راه اندازی موتورهای برقی می

ها ورود  تر آغاز گردید و با افزایش تعداد کارگاهها و کارخانه ها، استفاده از کابلهای پیشرفته کارخانه

های هوایی در شهرهای بزرگ به ویژه در  از سویی با جمع آوری شبکه. کابل نیز چشمگیرتر شد

یاز به کابلهای پیشرفته های زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط ن تهران و اصفهان و نصب شبکه

وارداتی چاره ناپذیر گردید و بنگاههای برق برای تامین نیازهای گوناگون و گاهی پیچیده تنها به 

بازارهای برونمرزی متکی شدند و انبارهایشان پر از کابلهای متنوعی شد که از سازندگان بیشمار 

  های  زهای روزافزون به شبکهبرتری مدارهای کابلی و نیا. در سطح جهان خریداری می کردند
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ریزان اقتصادی و فنی و سرمایه  ها و کارگاهها، برنامه زمینی در سطح شهرها و درون کارخانه

گذاری در صنعت کابلسازی افزون بر تامین نیازهای  گذاران را بر این باور کشاند که با سرمایه

ید آمدن زمینه ورود فن آوریها و در این میان با پد. شود داخلی از خروج ارز نیز جلوگیری می

های نوین پیشرفته و برپایی پایگاههای تحقیقاتی تخصصی به روند رو به رشد پیشرفتهای  دانش

 .های کابلسازی پا گرفت چنین بود که اندیشه ایجاد کارخانه. گردد علمی و فنی کمک می

می جست که بتواند  برجسته گام می گذاشت و راهی را  نعت کابل به مرحله ای به اینک ص

در به کار گیری نوارهای کاغذ،دریچه ی  "فرانتی "ابتکار درخشان. نیازهای آینده را پاسخگو باشد

مناسبی را باز کرد و روشی را بر پایه گذاشت که نزدیک به یک سده روند ساخت کابل در جهان 

روش عایق بندی می  چیرگی یافته وهنوز هم کابل های فشار قوی بسیار دقیق و حساس را با این

پس از آن که روغن ها و رزین های آغشته ساز کاغذها توانستند تا اندازه ای بر پدیده ی . کنند

پیدایش جرقه های ریز در میان الیه های بسیار نازک کاغذها چیره گردند زمینه ی ساخت کابل 

کیلو ولتی  10ابل اجازه داد تا نخستین ک "فرانتی "های فشار قوی هموار شد و این روند به 

  .بسازد) خورشیدی 1269( 1890جهان را در سال 

 ابل های فشار قویک

  .کابل های فشار قوی به دو نوع تقسیم بندی می شوند 

A ( کابل روغنی با فشار زیاد -کابل روغنی با فشار کم ب  -الف : کابل های روغنی  

B ( کابل های گازی از نوعSF6  

 :م کابل روغنی با فشار ک -الف 
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در این نوع کابل به کاغذ روغن رقیق آغشته می شود در موقع گرم شدن کابل ، روغن اضافی از 

راه مجرای طولی کابل وارد ظرف انبساط می شود که در انتهای کابل قرار دارد این ظرف دارای 

غن بالشتک های هوایی است که با ورود روغن به داخل ظرف جمع شده و باعث باال رفتن فشار رو

در داخل ظرف انبساط می شود بدین ترتیب روغن تا زمانی در داخل منبع انبساط باقی می ماند 

که فشار داخلی کابل و ظرف انبساط طبق قوانین فیزیکی برابر گردد پس از خنک شدن کابل 

روغن از ظرف انبساط که دارای فشار بیشتری است به داخل کابل جریان پیدا می کند این عمل 

آمد که دائما در اثر گرم و سرد شدن کابل ادامه دارد مانع از به وجود آمدن فضای خالی رفت و 

برابر استقامت کابل کم  3یا  2استقامت الکتریکی کابل روغنی در حدود . در داخل کابل می شود 

  .روغن است 

 :کابل های روغنی با فشار زیاد  - ب 

ه سیم ها با کاغذ آغشته به روغن غلیظ ایزوله و در کابل های روغنی با فشار زیاد هر یک از رشت

باند پیچی می شوند و سپس برای جلوگیری از خروج روغن و ورود رطوبت هر یک از کالف ها را 

برای جلوگیری از زخمی شدن کابل در مواقع . با نوار مسی و نوار نایلونی محکم بانداژ می کنند 

وار فلزی غیر مغناطیسی می پیچند پس از مونتاژ داخل شدن در لوله فوالدی آن ها را با یک ن

کیلو پسکال بر سانتی  16[کابل هوای داخل لوله فوالدی را تخلیه کرده و با روغن رقیق با فشار 

  .پر می کنند ] متر مربع

B ( کابل های گازی از نوعSF6 : 

  :کابل های گازی به چهار نوع تقسیم بندی می شوند 

  داخلی و غالف آلومینیومی کابل گازی با فشار      -1
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  کابل گازی با فشار داخلی و لوله فوالدی - 2

  کابل گازی با فشار خارجی و لوله فوالدی      -3

  SF6کابل کپسولی با گاز       -4

  

  
  انواع کابلهای فشار قوی

 مسی و آلومینیومی و کراسلینگ )آرموردار(نواع کابلهای زره دارا- 1

  KV 1تا  6/0و KV 6/0تا 0ج رشته ازانواع کابلهای تک رشته تا پن- 2

 مسی و آلومینیومی ساده و آرموردار  36KVو  20KVانواع کابلهای کراسلینگ - 3

 انواع کابلهای زوجی و مخابراتی زمینی و هوایی و ژله فیلد - 4

 انواع کابلهای شبکه و کواکسیال - 5

  انواع کابلهای شیلدارساده و افشان - 6
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 ستیکی انواع کابلهای جوش و ال- 7

  انواع کابلهای نسوزو ضدمواد نفتی و روغنی- 8

 ساختمان کابل

کابل ها بر اساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستنند و به شکل های مختلفی در بازار 

ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابل های مخابراتی کامال با کابل های مورد .یافت می شوند

وی و ضعیف تفاوت دارند؛اما به طور کلی کابل ها همواره از دو استفاده در صنعت برق فشار ق

تفاوت کابل ها ناشی از نوع کاربرد آنهاست،یعنی نوع . قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده اند

کاربردشان موجب می شود که جنس،شکل،سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها با یکدیگر 

  .تقسیم بندی کابل ها می گردد این تفاوتها موجب.تفاوت داشته باشند
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  XLPEکابلهای 

در )  XLPE( اتیلن کراس لینک  ، برای نخستین بار کابل خشک با عایق پلی 1953در سال 

) پخته یا ولکانیزه شده ( اتیلن کراس لینک  عایق پلی. ساخته شد » جنرال الکتریک « کارخانه 

  نرم به  -از ماده پلی اتیلن گرما » گرمایشی  -شیمیایی « ای است که در پی یک واکنش  ماده

بسیار نزدیک )  Thermoset(سخت  -این ماده از نظر ساختاری به مواد گرما . آید وجود می

از همین . ین ماده جدید بود که امکان ساخت کابلهایی با ولتاژهای بسیار باال فراهم آمدابا . است

  .ولت نیز امکانپذیر شده استکیلو 500روی امروزه ساخت کابلهای فراتر از 

برداری از کابلهای کاغذی روغنی  بررسی روند استفاده از کابل نمایانگر آن است که ساخت و بهره

فشار قوی همواره با دشواریهایی چند همراه بوده است ولی امروزه با بهره گیری از مواد پلیمری 

از این دشواریها از میان رفته است به  که قابلیتهای فراوانی دارد، برخی XLPEبه ویژه ) بسپاری(

از سویی . ای ندارد طوری که ادامه بهره گیری از کابلهای روغنی فشارقوی، دیگر توجیه ویژه

دارند که مهمترین آنها سادگی ) کاغذی( کابلهای خشک مزایای بسیاری نسبت به کابلهای روغنی

  .کشی و بهره برداری است ساخت، آسانی کابل

ای نزدیک به چهل سال ساخت و کاربرد، به  با پیشینه)  XLPE(اتیلن کراس لینک  کابلهای پلی

های  اند و با نامهای بازرگانی گوناگونی، در بسیاری از کارخانه استانداردهای باالیی دست یافته

تا ولتاژ حتی بیشتر    XLPEبه طوری که امروزه کاربران مختلف کابلهای . شوند جهان ساخته می

  .برند یلولت را با اطمینان خاطر به کار میک 500از 

صنعت کابلسازی برای رسیدن به مراحل کنونی نزدیک به یک قرن پیشرفت را پشت سر گذاشته 

  برای ارائه تصویر روشنی از روند پیموده شده و به منظور آشنایی با رویدادهایی که در . است
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به کوتاهی به برخی از ) 1-1(ر جدول اند د تکامل صنعت کابلسازی از اهمیت برخوردار بوده

 .شود مهمترین رخدادها و تاریخ این تحوالت اشاره می

  روشهای نوین در طراحی کابل و تفاوتهای آن در جهان

های سازنده، در گوشه و کنار جهان،  روش ساخت کابلهای فشار قوی، تقریباً در تمام کارخانه

  . شود ی کابلی و انتخاب نوع کابل تفاوتهایی دیده میها اما در طراحی کابلها و شبکه. همانند است

استانداردهایی نیز که برای . این تفاوتها در زمینه ساخت کابلهای توزیع خیلی اساسی نیستند

گیرند همواره یکسانند و تفاوتهای اساسی آنها به سبب  کابلهای توزیع مورد استفاده قرار می

  .اختالف در دستگاه یکاهای آنهاست

: توان به دو دسته تقسیم کرد ها، کشورهای جهان را می ابطه با ساخت با استفاده از کابلدر ر

کنند و آنهایی که با روش طراحی در  کشورهایی که از روش ساخت بریتانیا و اروپا پیروی می

  .ایاالت متحده آمریکا سازگارند

. هر دو دسته وجود دارد های توزیع در با آنکه همانندهای قابل توجهی در طراحی و نصب شبکه

تاکنون امکان تهیه یک کتاب مرجع قابل استفاده برای هر   ای هستند که اما تفاوتها نیز به گونه

کشورهایی چون فیلیپین یا کشورهای آمریکایی جنوبی که از نظر . وه پدید نیامده استرگدو 

ایاالت متحده آمریکا سود  اقتصادی وابسته به کشور آمریکا هستند، از روشهای طراحی متداول در

نظر از  های توزیع این کشورها آن است که در نواحی شهری، صرف وجه مشخصه شبکه. برند می

های توزیع هوایی  قسمت عمده شبکه) U.D.N(» شبکه توزیع زیرزمینی« مفهوم نسبتاً جدیدتر 

ا بیشتر در ها، تنها در نواحی پربار که مساحت کمی دارند و ی است و زمینی کردن شبکه

  . قسمتهای مرکزی
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و به دنبال آن عایقبندی )  Gutta Percha(ساخت نخستین کابل الکتریکی گوتاپرچا  1880دهه 
 .کابلها با الستیک و الستیک ولکانیزه شده

 و آغاز عایقبندی با کاغذ)  Ferranti(ای ده کیلو ولت فرانتی  کابلهای لوله 1890دهه 
که امکان افزایش ولتاژ )  Hochstadter(  1914سال ) الکتریکی ( ی روش حفاظ گذار 1914سال 

 .کیلوولت را پدید آورد 33توزیع تا 
اصول زیرفشار قراردادن کابلهای کاغذی روغنی را برای ولتاژهای )  Emanueli( امانوئلی  1926سال 

 .کیلوولت پایه گذاری کرد 66باالتر از 
 .تین بار در آلمان آزمایش شدبرای نخس P.V.Cعایقهای  1930دهه 
 .کیلوولتی بهره برداری شد 132ای  از نخستین کابل فشارقوی سه رشته 1943سال 
 Mass - Imrpregmated(آغاز به کارگیری کابلهای بدون نشت و اشباع شده با روغن  1949سال 

 .شدند رزین در کابلهایی که در شیب نصب می -برای غلبه بر مشکل نشت روغن ) 
به عنوان )  Thermoset(سخت  -و دیگر عایقهای گرما  P.V.Cاستفاده بازرگامی از ) : آ ( 1950دهه 

برای کابلهای فشار ضعیف که در  P.V.Cعایق در کابلهای توزیع و همچنین استفاده از 
  .انتهای این دهه آغاز شد

ر فشار و سازگارسازی های آلومینیومی، نخست برای کابلهای زی توسعه موفقیت آمیز زره) : ب(
  تدریجی رساناهای آلومینیومی برای کابلهای فشارضعیف و فشارقوی

 1959، و استفاده عملی از آن در سال ) 1954( کیلوولتی  275ساخت کابل ) : پ(
به دنبال استفاده مشترک از کابلهای نول و زمین تغییر صرفه جویانه چشمگیری در ) : آ( 1960دهه 

کیلوولتی میان  d.c ( .100(کابل ارتباطی جریان مستقیم ) : ب( .آمذ شبکه توزیع پدید
کیلوولتی و بهره  400ساخت نخستین کابل ) : پ( .گشایش یافت 1961انگلیس و فرانسه در 

 1969برداری از آن در سال 
که به سرعت )  Thermost(سخت  -گسترش سریع استفاده از عایقهای گرما ) : آ( 1970دهه 

  .برای ولتاژهای باالتر: کاغذ شدندجایگزین 
به عنوان  XLPEو )  Polyethylene(اتیلن  برداری آزمایشی از پلی آغاز بهره) : ب(

 جایگزین احتمالی کاغذ و کابلهای فشاری قوی و موفقیت در این زمینه

  

  نام و کد محصول 1- 1

  .کد خاصی برای کابلهای فشار قوی تعریف نشده است 

براساس بانک اطالعاتی وزارت صنایع و معادن به شرح ذیل ل فشار قوی کابجهت کد تعریف شده 

  :می باشند
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  کد آیسیک  شرح کاال ردیف

  31301110  انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده  1

  31301119  کابل الومینیومی روکشدار  2

  31301115  کابل مسی باانواع روکش  3

  :شماره تعرفه گمرکی -2- 1

  ه تعرفه گمرکیشمار  شرح کاال ردیف

1  
کیلو ولت لغایت132کابل زمینی  اعم از روغنی یا خشک باالتر از

  کیلو ولت 400
85446020  

  854460  ولت 1000ژ بیشتر از    سایر هادی های برق برای ولتا  2

  85446010  کیلو ولت 132 لغایت خشک یا روغنی از اعم زمینی کابل  3

  74141010  لوولتکی 630 از باالتر هوائی های کابل  4

  شرایط واردات -3- 1

برای کابل های زمینی  نداشته و واردکنندگان  در زمینه واردات این محصول شرایط خاصی وجود

حقوق ورودی مربوط به کاال % 20با پرداخت کیلو ولت   400و 132اعم از روغنی یا خشک بین 

 1000ی های برق با ولتاژ بیش از و برای سایر هاد.می توانند نسبت به واردات آن اقدام نمایند

  .حقوق ورودی مربوط به کاال میتوانند نسیت به واردات آن  اقدام نمایند% 40ولت 

  .تولید کابلهای روغنی  ممنوع شده اما واردات دارد
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  بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -4- 1

  شماره استاندارد  شرح استاندارد ردیف

  1894  هنمای انتخاب کابلهای فشار قویآیین کاربرد را  1

  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -5- 1

ماده رسانا،  میزان مس به کار رفته، ،کابل ، ضخامت ،نوع عایق رنج قیمتی این کاال بسته به نوع 

   0,1 د شرکت سازنده هر متراز نوع سیم بکار رفته و و برن پوشش کابل،شماره مدل، استانداردآن

تا  0,5هر متر آن بین  با عایق آلومینیوم  xlpeمثال کابل.آمریکا متغیر می باشددالر  200دالر تا 

  .دالر آمریکا  متغییر میباشد  100

Place of Origin: Shanghai 

China (Mainland) 
Brand Name: Yojin Model Number: YJLV32

Insulation Material: XLPE Type: High Voltage Application: Power Station

Conductor Material: 

Copper 
Jacket: PVC CABLE: power cable

Refrence : www.alibaba.com 

 متغیر بوده تا پنجا ه میلیون ریال  ریال   خل نیز هر متر  کابل فشار قوی از نود هزار تولیدات دا

که متری پنجاه میلیون هستند سفارشی میباشد به عنوان  مثال   است که  البته کابل هایی

الهای وارداتی نیز با و کاریال متغییر میباشد  1600000ریال تا  120000کابلهای زره دار از 

براي % 40برای کابل های زمینی اعم از روغنی یا خشک و  تعرفه گمرکی% 20اضافه شدن 

  .در بازار به فروش می رسد ولت  1000بیش از    های برق با ولتاساير هادي 

www. Megiran. Com  
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  موارد مصرف و کاربرد -6- 1

وان احداث خطوط هوایی، مستلزم آزاد نگهداشتن قسمتی از دو سمت مسیر اطراف خط تحت عن

دوده با محدودیتهایی مانند ممنوعیت ساخت و ساز مواجه ححریم خط می باشد که در این م

با توجه به کمبود و ارزش . ابدی یاد با افزایش سطح ولتاژ افزایش میر آزعرض این مس. هستیم

گذاری  و نیاز به سرمایه) به ویزه در شهرهای بزرگ و پر جمعیت(باالی زمینهای داخل شهرها 

کالن جهت تملک زمینهای مورد نیاز، امکان انتقال انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین بصورت 

اهش می یابد، به عالوه، به سبب اینکه خطوط هوایی، اغلب با هادیهای بدون هوایی، روز به روز ک

طراحی و احداث شده و در معرض عوامل متغیر محیطی قرار دارند، لذا از ) هادی لخت(روکش 

در چنین شرایطی استفاده از کابلهای قدرت به . قابلیت اطمینان خیلی باالیی برخوردار نمیباشند

به خطوط هوایی قابلیت   عمده مزیت کابلها نسبت. باشدجدی مطرح می عنوان یک آلترناتیو

نصب در تونلهای زیر   اطمینان باالتر میباشد بطوریکه به دلیل دفن مستقیم کابل در خاک یا

زمینی، با عوامل متغیر محیطی در ارتباط نبوده و خطرات ناشی از بروز حوادث به میزان قابل 

ضعف عمده سیستمهای کابلی در مقایسه با خطوط هوایی عبارتند نقاط . توجهی کاهش مییابد

مشکل )شودابد اختالف هزینه قابل مالحظه میهرچه سطح ولتاژ افزایش ی(هزینه اجرایی باالتر :از

و زمانبر بودن امکان عیب یابی و نیاز به تجهیزات عیب یاب ویژه در صورت بروز عیب مشکل و 

نیاز به تجهیزات و  ت و تخصصهای خاص جهت انشعاب گیریبر بودن و نیاز به تجهیزا زمان

البته با اتخاذ تمهیداتی از قبیل ایجاد ... تخصصهای خاص جهت ترمیم نقاط آسیب دیده و

های نصب سرشکن شده و هزینه اجرایی به ازاء هر خط  تونلهای مشترک خدمات شهری، هزینه

ای متعدد خط هوایی در مقایسه با کابل به مشاهده می گردد علیرغم برتریه. کابلی کاهش مییابد

  .اقتصادی پیدا می کند سبب مسایل مربوط به حریم
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 :تانواع کابلهای قدر

 کابلهای فشار ضعیف •

 کابلهای فشار متوسط •

  کابلهای فشار قوی •

  کاربرد*

 کابل های هوایی

ی تیرهای برق از کابل های هوایی با سیم مهار فوالدی در مکان هایی که نیاز است که کابلبر رو

که در این کابل ها یک سیم رشته . استفاده می شود) 8(آویزان گردد از کابل های هوایی بشکل 

ای از جنس فوالد گالوانیزه به موازات کابل قرار گرفته به صورت مشترک یک غالف از مواد پلی 

می  کابل فوق توسط گیره های مخصوص به تیرها نصب. (اتیلن روی آن ها کشیده می شود

  .)گردد

 کابل های زمینی

استفاده می شود که  برای کابل کشی در داخل خاک اغلب از کابل با هادی مسی و عایق و غالف

  .در صورت نیاز کابل فوق به سیم با نوار فوالدی مسلح می گردد

):کابل کاغذی با غالف سربی(کابل با غالف سربی ٣  

و تصفیه خانه ها می باشد کاربرد آن در پمپ بنزین ها و مناطق ذخیره نفت . 

:کابل با روپوش آلومینیوم   

  .کاربرد آن در انتقال انرژی در زمین می باشد
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  بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -7- 1

  :دالیل استفاده از کابل های زیرزمینی فشار قوی

شار قوی باید به مسائل مختلفی توجه برای بررسی محاسن و معایب سیستم کابلی زیر زمینی ف

  :کرد که در زیر می آید

  صرفه اقتصادی - الف

  مشکالت اجرائی -ب

  تعمیر و عیب یابی -ج

  حفظ زیبایی محیط و حریم ها -د

  حادثه آفرینی و ایمنی -ر

  از نظر ایمنی و مسائل زیست محیطی -ز

  معایب

نهای حساس و حتی در کارخانه ها کال ستفاده از کابل های فشار قوی در نیروگاهها و کال مکاا

 .غلط میباشد

 . به چند دلیل

 .کابلهای فشار قوی با قطر باالیی که دارند با یک قوس باالیی باید محل های خم را طی کنند -1

متر  200گاهی تا . حتما باید کابل یک تکه استفاده شود... جهت نیروگاهها و پتروشیمی ها و -2

 تی هستشکه کابل کشی حشتناک سخ

میباشند که در صورت اتش گرفتن خودشان انتقال دهنده  PVC کابلها دارای یک روکش -3

  .اتش هستند
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حاوی هالوژن هنگام اتش گرفتن هالوژن ازاد میکند که شدیدا سمی و موجب  PVC روکش -4

 تاخیر در اطفا حریق میشود

طوری محکم باشد که امپر اتصال دوقسمت باید . درصورت اتصال و مرمت قسمتی از کابل - 5

  .نکشد

های فشار قوی یک قسمت اساسی دارد که در محیطی مناسب، جدید، ویژه قرار .سیستم کابل

هزینه . های زیر زمینی.شود؛ با کابل.آید و جایگزین خطوط هوایی می.گیرد؛ هنگامیکه می.می

. آید.ر هم پایین میهای فشار قوی در طول دهه اخیر کاهش یافته و احتماالً بیشت.سیستم کابل

  در 

پیام جدید وجود دارد که . شدیداً افزایش پیدا کرده است XLPE همین زمان عملکرد کابل

قادر است با خطوط هوایی، به طور تکنیکی، محیطی و به صورت  XLPE های.سیستم کابل

 .کیلو ولت 170الی  12این یک اصل ویژه است در رنج ولتاژ . اقتصادی رقابت کند

را از طرح انتقال خطوط هوایی در یک منظر جدید متمایز  XLPE های.ژگی کابلاین وی

  .است.کرده

در زیر زمین  ABB گردی نوآوریدبه جریان انداخته ش 1997فشار قوی که از سال  DC برق

ها جریان مستقیم فشار قوی .کابل. های فشار قوی پیشرفته را متحد کرد.که تکنولوژی کابل. است

 .شوند.ل قدرت حجیم د رفواصل طوالنی و عنمدتاً زیر آب بکار برده میرا برای انتقا

های قدیمی بر پایه سیستم عایقی کاغذ آغشته به روغن چسپنده سبک بنا نهاده .تکنولوژی کابل

ساخت پروسه آهسته و تولید آخر از . ها فواید تکنیکی زیادی دارند.چرا که این کابل. شده است

فشاری از  HVDC صنعت نیز زمان زیادی خود به دنبال یک کابل. نظر مکانیکی حساس است

  .باشد.می AC نوع مورد استفاده در سیستم
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ها را .سیستم کابل فشار قوی همراه با ترانزیستورهای جدید، مبدل ABB شرکت HVDC با برق

 .شود.میزان انتقال قدرت راحتتر می HVDCکند، که با ساخت کابل.وارد بازار می

 HVDCی برق کاربردها*

 های ایزوله شده.تغذیه کننده - •

 A9C های اتصال.شبکه - •

 انتقال قدرت از واحد ژنراتور کوچک - •

  با اتصال نقطه ضربدری DC ایجاد شبکه - •

  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز -8- 1

وان احداث خطوط هوایی، مستلزم آزاد نگهداشتن قسمتی از دو سمت مسیر اطراف خط تحت عن

دوده با محدودیتهایی مانند ممنوعیت ساخت و ساز مواجه حیم خط می باشد که در این محر

با توجه به کمبود و ارزش . ابدی یاد با افزایش سطح ولتاژ افزایش معرض این مسیر آز. هستیم

گذاری  و نیاز به سرمایه) به ویزه در شهرهای بزرگ و پر جمعیت(باالی زمینهای داخل شهرها 

ملک زمینهای مورد نیاز، امکان انتقال انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین بصورت کالن جهت ت

هوایی، روز به روز کاهش می یابد، به عالوه، به سبب اینکه خطوط هوایی، اغلب با هادیهای بدون 

طراحی و احداث شده و در معرض عوامل متغیر محیطی قرار دارند، لذا از ) هادی لخت(روکش 

در چنین شرایطی استفاده از کابلهای قدرت به . ان خیلی باالیی برخوردار نمیباشندقابلیت اطمین

به خطوط هوایی قابلیت   عمده مزیت کابلها نسبت. باشدعنوان یک آلترناتیو جدی مطرح می

نصب در تونلهای زیر   اطمینان باالتر میباشد بطوریکه به دلیل دفن مستقیم کابل در خاک یا

  متغیر محیطی در ارتباط نبوده و خطرات ناشی از بروز حوادث به میزان قابل  زمینی، با عوامل
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نقاط ضعف عمده سیستمهای کابلی در مقایسه با خطوط هوایی عبارتند . توجهی کاهش مییابد

مشکل )شودابد اختالف هزینه قابل مالحظه میهرچه سطح ولتاژ افزایش ی(هزینه اجرایی باالتر :از

کان عیب یابی و نیاز به تجهیزات عیب یاب ویژه در صورت بروز عیب مشکل و و زمانبر بودن ام

نیاز به تجهیزات و  بر بودن و نیاز به تجهیزات و تخصصهای خاص جهت انشعاب گیری زمان

البته با اتخاذ تمهیداتی از قبیل ایجاد ... تخصصهای خاص جهت ترمیم نقاط آسیب دیده و

های نصب سرشکن شده و هزینه اجرایی به ازاء هر خط  نهتونلهای مشترک خدمات شهری، هزی

  . یابد کابلی کاهش می

مشاهده می گردد علیرغم برتریهای متعدد خط هوایی در مقایسه با کابل به سبب مسایل مربوط 

  .اقتصادی پیدا می کند به حریم

ر را پس رییس هیأت مدیره شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران، نیاز اول کشو

تولید انبوه : از راه اندازی نیروگاه های هسته ای، ایجاد خطوط انتقال فشار قوی دانست و افزود

میزان تولید کابل  )1390سال (هم اکنونو . های پرظرفیت مستلزم ایجاد این خطوط استکابل 

  .کنددر کشور، یک سوم نیاز داخلی ما را تأمین می) ACSR(های پرظرفیت 

  عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول کشورهای -9- 1

کشورهای  ،چین،اتریش، سنگاپورایران، ، ایاالت متحدهآلمان ،ایتالیاکشورهای عمده تولیدکننده 

کشورهای پیشرفته اروپائی نظیر آلمان، ایتالیا ،و کشورهای آسیایی  اغلب عمده مصرف کننده

  .باشند می ن،مجارستا،ونزوئال ارمنستان ، روسیه ، گرجستان  مانند
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  شرایط صادرات -10- 1

محدودیت صادراتی نداشته و صادرکنندگان عمده می توانند از مشوقهای  صادرات این کاال

استفاده های صادراتی به عنوان وثیقه بانکی  از مشوقهمچنین میتوانند. صادراتی استفاده نمایند

شده صنعتی و کشاورزی درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام %) 100(صد در صد .کنند

درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهای غیر %) 50(وصنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد 

 .نفتی از پرداخت مالیات معاف است

به منظور تشویق صادرات غیرنفتی ، جوایز صادراتی کاال در دوره زمانی یک ساله براساس جدول 

، سهولت و صعوبت ،شرایط بازار ،سطح فن آوری و ضریب حمایتی که متناسب با ارزش افزوده 

توسعه و تنظیم روابط تعیین شده توسط کمیته کارشناسی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت 

ایرا و عضویت گمرک ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،اتاق تعاون مرکزی  ، وزارتخانه 

  ه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست ، وزارت امور خارج)حسب مورد(تولیدی ذیربط

درصد تعیین و توسط وزیر بازرگانی جهت پرداخت مطابق مقررات  3جمهوری ،حداکثر تا سقف 

  .ابالغ می گردد

 رقابتی های قیمت صادرات، در مهم معیارهای از قیمتیکی بهلحاظ رقابتی مزیت از برخورداری

 مقصد کشورهای با درمقایسه کشور کالن اقتصاد رایطش به نیز مورد این که جهانیمیباشد

 ارز،نرخ نرخ به توان می شرایط این جمله از .میگردد باز اینمحصول جهانی قیمت و صادرات

 عوامل بودن متغیر به توجه با که نمود اشاره مشابه موارد و تورم اولیه،نرخ مواد قیمت ، بهره

 مقصد های کشور و صادرات واقعی زمان در تصادرا اقتصادی پذیری توجیه است الزم فوق،

 .گیرد قرار تحلیل مورد
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 در که است دیگر عمده موارد از یکی کیفیت کیفیت لحاظ به رقابتی مزیت از برخورداری

 فنی اصول رعایت مفهوم به کیفیت صنعت این در .دارد محوری نقش صنعتی کاالهای صادرات

 کننده تولید که است ساخت فرایند در کیفیت و بمرغو ازمواد استفاده ساخت، در مهندسی و

 .باشد برخوردار فوق های توانائی از است الزم جهانی بازارهای به ورود برای

 صادر کامل آگاهی مستلزم جهانی ی ها بازار در فعالیت جهانی تجارت امور با کامل آشنایی

 .باشد می جهانی تجارت الزامات و مقررات کنندهاز

  رو این از است طوالنی عموما صادرات در مطالبات وصول دوره مناسب مالی توان از برخورداری

 .باشد برخوردار مناسب مالی توان از کننده صادر که است الزم

  وضعیت عرضه و تقاضا -2
 تکنولوژی سطح و آنها ها تعداد واحد محل و 89تا  85سال  از تولید روند و برداری بهره ظرفیت بررسی -2-1

  ظرفیتها از برداری کامل بهره عدم علل عملی، اسمی، ظرفیت موجود، های واحد

  1385تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و شهرستان در سال 

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 6 تن 28000 آذربایجان شرقی

 1 تن 1750 آذربایجان غربی

 2 تن 900 ردبیلا

 12 تن 12130 اصفهان

 6 تن 7265 البرز

 1 تن 750 ایالم

 17 تن 38320 تهران

 4 تن 2150 چهارمحال بختیاری

 13 تن 37311 خراسان رضوی
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 1 تن 2550 خراسان شمالی

 1 تن 1500 خوزستان

 5 تن 26630 زنجان

 17 تن 26985 سمنان

 4 تن 8410 فارس

 9 تن 55274 قزوین

 7 تن 25400 مق

 1 تن 35000 گیالن

 2 تن 5410 لرستان

 2 تن 910 مازندران

 6 تن 35100 مرکزی

 3 تن 36445 همدان

 4 تن 14600 یزد

 3 تن 23500 کرمان

 2 تن 4200 کرمانشاه

 129 تن 430490 جمع واحد سنجش

 31301119کابل آلومینیومی روکشدار 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 1 تن 18000 البرز

 1 تن 1400 تهران

 1 تن 521 قزوین

 1 تن 10000 گیالن

 1 تن 600 همدان

 1 تن 6000 یزد

 2 تن 46000 کرمانشاه

 8 تن 82521 جمع واحد سنجش

 31301115کابل مسی با انواع روکش 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 2 تن 625 آذربایجان شرقی

 4 تن 3455 اصفهان

 3 تن 3043 تهران
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 1 تن 1400 خراسان رضوی

 3 تن 2300 سمنان

 3 تن 7200 فارس

 1 تن 770 گلستان

 2 تن 7812500 گیالن

 2 تن 5620 مازندران

 1 تن 500 مرکزی

 2 تن 22000 یزد

 24 تن 7859413 جمع واحد سنجش
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  1386در سال  تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و شهرستان

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 7 تن 28800 آذربایجان شرقی

 2 تن 2550 آذربایجان غربی  تن

 2 تن 900 اردبیل

 17 تن 15080 اصفهان

 6 تن 7265 البرز

 1 تن 750 ایالم

 18 تن 38540 تهران

 4 تن 2150 چهارمحال بختیاری

 13 تن 37311 ان رضویخراس

 1 تن 2550 خراسان شمالی

 1 تن 1500 خوزستان

 6 تن 28630 زنجان

 17 تن 26985 سمنان

 4 تن 8410 فارس

 11 تن 56924 قزوین

 7 تن 25400 قم

 1 تن 3600 گلستان

 1 تن 35000 گیالن

 2 تن 5410 لرستان

 2 تن 910 مازندران

 6 تن 35100 مرکزی

 3 تن 36445 همدان

 4 تن 14600 یزد
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 3 تن 23500 کرمان

 2 تن 4200 کرمانشاه

 141 تن 442510 جمع واحد سنجش

 31301119کابل آلومینیومی روکشدار 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 1 تن 18000 البرز

 1 تن 1400 تهران

 1 تن 521 قزوین

 1 تن 10000 گیالن

 1 تن 600 همدان

 1 تن 6000 یزد

 2 تن 46000 اهکرمانش

 8 تن 82521 جمع واحد سنجش

 31301115کابل مسی با انواع روکش

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 3 تن 1625 آذربایجان شرقی

 5 تن 5455 اصفهان

 1 تن 2600 بوشهر

 3 تن 3043 تهران

 1 تن 1400 خراسان رضوی

 3 تن 2300 سمنان

 3 تن 7200 فارس

 1 تن 770 گلستان

 2 تن 7812500 نگیال

 2 تن 5620 مازندران

 1 تن 500 مرکزی

 2 تن 22000 یزد

 27 تن 7865013 جمع واحد سنجش

  

  



             
  خراسان جنوبیشهرکهای صنعتی   شرکت

                                                                          

Page ٢٧ 
 

  

  

  
  

  1387تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و شهرستان در سال 

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 7 تن 28800 رقیآذربایجان ش

 3 تن 3150 آذربایجان غربی

 2 تن 900 اردبیل

 19 تن 15390 اصفهان

 8 تن 12875 البرز

 1 تن 750 ایالم

 18 تن 38540 تهران

 5 تن 2650 چهارمحال بختیاری

 1 تن 2200 خراسان جنوبی

 14 تن 38811 خراسان رضوی
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 2 تن 4750 خراسان شمالی

 1 تن 1500 خوزستان

 8 تن 49630 نزنجا

 19 تن 27825 سمنان

 6 تن 11460 فارس

 13 تن 59333 قزوین

 8 تن 25600 قم

 1 تن 3600 گلستان

 1 تن 35000 گیالن

 2 تن 5410 لرستان

 2 تن 910 مازندران

 8 تن 36800 مرکزی

 4 تن 36845 همدان

 4 تن 14600 یزد

 1 تن 400 کردستان

 3 تن 23500 کرمان

 2 تن 4200 کرمانشاه

 63 تن 485429 جمع واحد سنجش

 31301119کابل آلومینیومی روکشدار 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 1 تن 18000 البرز

 1 تن 1400 تهران

 1 تن 40000 چهارمحال بختیاری

 1 تن 521 قزوین

 1 تن 10000 گیالن

 1 تن 600 همدان

 1 تن 6000 یزد
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 2 تن 46000 کرمانشاه

 9 تن 122521 حد سنجشجمع وا

 31301115کابل مسی با انواع روکش 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 4 تن 1661 آذربایجان شرقی

 5 تن 5455 اصفهان

 1 تن 2600 بوشهر

 4 تن 3338 تهران

 1 تن 10000 چهار محال بختیاری

 1 تن 1400 خراسان رضوی

 3 تن 2300 سمنان

 3 تن 7200 فارس

 1 تن 770 گلستان

 2 تن 7812500 گیالن

 2 تن 5620 مازندران

 1 تن 500 مرکزی

 2 تن 22000 یزد

 1 تن 1500 کردستان

 31 تن 7876844 جمع واحد سنجش
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  1388تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و شهرستان در سال 

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 7 تن 28800 آذربایجان شرقی

 4 تن 4450 آذربایجان غربی

 2 تن 900 اردبیل

 21 تن 15840 اصفهان

 8 تن 12875 البرز

 2 تن 2250 ایالم

 1 تن 600 بوشهر

 18 تن 38540 تهران

 7 تن 5950 چهارمحال بختیاری

 1 تن 2200 خراسان جنوبی

 16 تن 40811 خراسان رضوی

 2 تن 4750 خراسان شمالی

 1 تن 1500 خوزستان
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 8 تن 49630 زنجان

 19 تن 27825 سمنان

 6 تن 11460 فارس

 13 تن 59333 قزوین

 8 تن 25600 قم

 1 تن 3600 گلستان

 1 تن 35000 گیالن

 2 تن 5410 لرستان

 3 تن 2040 مازندران

 8 تن 36800 مرکزی

 5 تن 38845 همدان

 4 تن 14600 یزد

 1 تن 400 کردستان

 3 تن 23500 کرمان

 2 تن 4200 کرمانشاه

 174 تن 497709 جمع واحد سنجش

 31301119کابل آلومینیومی روکشدار 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 1 تن 18000 البرز

 1 تن 1400 تهران

 2 تن 55000 چهارمحال بختیاری

 1 تن 521 قزوین

 1 تن 10000 گیالن

 1 تن 600 نهمدا

 1 تن 6000 یزد

 2 تن 46000 کرمانشاه

 10 تن 137521 جمع واحد سنجش

 31301115کابل مسی با انواع روکش 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 4 تن 1661 آذربایجان شرقی

 1 تن 340  آذربایجان غربی
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 5 تن 5455 اصفهان

 1 تن 2600 بوشهر

 4 تن 3338 تهران

 1 تن 10000 ریچهار محال بختیا

 1 تن 1400 خراسان رضوی

 3 تن 2300 سمنان

 3 تن 7200 فارس

 3 تن 1400 قم

 1 تن 770 گلستان

 2 تن 7812500 گیالن

 2 تن 5620 مازندران

 1 تن 500 مرکزی

 2 تن 22000 یزد

 1 تن 1500 کردستان

 35 تن 7878584 جمع واحد سنجش
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  1389د محصول در استان و شهرستان در سال تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولی

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 8 تن 28850 آذربایجان شرقی

 6 تن 7050 آذربایجان غربی

 3 تن 1400 اردبیل

 23 تن 16830 اصفهان

 10 تن 13625 البرز

 2 تن 2250 ایالم

 1 تن 600 بوشهر

 18 تن 38540 هرانت

 8 تن 6250 چهارمحال بختیاری

 1 تن 2200 خراسان جنوبی

 18 تن 45411 خراسان رضوی

 2 تن 4750 خراسان شمالی

 1 تن 1500 خوزستان

 9 تن 51630 زنجان

 21 تن 33647 سمنان

 6 تن 11460 فارس

 13 تن 59333 قزوین

 8 تن 25600 قم

 1 تن 3600 گلستان

 1 تن 35000 گیالن

 2 تن 5410 لرستان

 4 تن 2686 مازندران

 8 تن 36800 مرکزی

 5 تن 38845 همدان

 5 تن 17400 یزد



             
  خراسان جنوبیشهرکهای صنعتی   شرکت

                                                                          

Page ٣٤ 
 

 1 تن 400 کردستان

 4 تن 23685 کرمان

 3 تن 6200 کرمانشاه

 192 تن 520952 جمع واحد سنجش

 31301119کابل آلومینیومی روکشدار 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 1 تن 18000 البرز

 1 تن 1400 تهران

 2 تن 55000 چهارمحال بختیاری

 1 تن 521 قزوین

 1 تن 10000 گیالن

 1 تن 600 همدان

 1 تن 6000 یزد

 2 تن 46000 کرمانشاه

 10 تن 137521 جمع واحد سنجش

 31301115کابل مسی با انواع روکش 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 4 تن 1661 آذربایجان شرقی

 1 تن 340 ربایجان غربیآذ

 5 تن 5455 اصفهان

 1 تن 2600 بوشهر

 4 تن 3338 تهران

 1 تن 10000 چهار محال بختیاری

 1 تن 1400 خراسان رضوی

 3 تن 2300 سمنان

 3 تن 7200 فارس

 4 تن 2370 قم

 1 تن 770 گلستان

 2 تن 7812500 گیالن

 2 تن 5620 مازندران

 1 تن 500 مرکزی
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 2 تن 22000 یزد

 1 تن 1500 کردستان

 36 تن 7879554 جمع واحد سنجش

  

  

  
  

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

 تعداد واحد سنجش ظرفیت  استان

 8 تن 28850 آذربایجان شرقی
 6 تن 7050 آذربایجان غربی  

 4 تن 1750 اردبیل 
 25 تن 17740 اصفهان 

 10 تن 13625 البرز 
 2 تن 2250  ایالم 
 1 تن 600 بوشهر
 18 تن 38540 تهران 

 8 تن 6250 چهارمحال بختیاری 
 1 تن 2200 خراسان جنوبی



             
  خراسان جنوبیشهرکهای صنعتی   شرکت

                                                                          

Page ٣٦ 
 

 18 تن 45411 خراسان رضوی 
 2 تن 4750 خراسان شمالی 

 1 تن 1500 خوزستان 
 9 تن 51630 زنجان 
 22 تن 33647 سمنان 
 7 تن 21460 فارس 
 13 تن 59333 قزوین 

 8 تن 25600 قم 
 1 تن 3600 گلستان
 2 تن 37000 گیالن 

 2 تن 5410 لرستان 
 4 تن 2686 مازندران 
 9 تن 41800 مرکزی 
 1 تن 2600 هرمزگان
 5 تن 38845 همدان 

 6 تن 18400 یزد 
 3 تن 900 کردستان
 4 تن 23685 کرمان 

 3 تن 6200 کرمانشاه 
 203 تن 543312 جمع واحد سنجش

 کابل الومینیومی روکشدار 31301119

 تعداد واحد سنجش ظرفیت  استان

 1 تن 18000 البرز

 1 تن 1400 تهران

 2 تن 55000 چهارمحال بختیاری

 1 تن 1000 سمنان

 1 تن 521 قزوین

 1 تن 10000 گیالن

 1 تن 600 همدان

 1 تن 6000 یزد

 2 تن 46000 کرمانشاه
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 11 تن 138521 جمع واحد سنجش

 کابل مسی باانواع روکش 31301115

 تعداد واحد سنجش ظرفیت  استان

 4 تن 1661 آذربایجان شرقی

 1 تن 340 آذربایجان غربی

 5 تن 5455 اصفهان

 1 تن 2600 بوشهر

 4 تن 3338 تهران

 2 تن 12000 چهارمحال بختیاری

 1 تن 1400 خراسان رضوی

 4 تن 2310 سمنان

 3 تن 7200 فارس

 4 تن 2370 قم

 1 تن 770 گلستان

 2 تن 7812500 گیالن

 2 تن 5620 مازندران

 1 تن 500 مرکزی

 2 تن 22000 یزد

 1 تن 1500 کردستان

 38 تن 7881564 جمع واحد سنجش
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  )صنایع و معادن ایران تبانک اطالعاتی وزار: منبع(
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  بررسی وضعیت طرحهای جدید و توسعه در دست اجراء -2-2

  1385در سال %25دهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی باالی واح* 

 تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و شهرستان

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 1 تن 1500 آذربایجان غربی

 1 تن 140 اردبیل

 6 تن 6300 اصفهان

 3 تن 5500 البرز

 1 تن 500 چهارمحال بختیاری

 2 تن 3400 خراسان رضوی

 1 تن 1000 خوزستان

 1 تن 1000 زنجان

 2 تن 2200 سمنان

 1 تن 520 قزوین

 2 تن 1500 گیالن

 1 تن 2750 لرستان

 1 تن 2000 مازندران

 1 تن 1500 مرکزی

 1 تن 11000 هرمزگان

 2 تن 710 یزد

 1 تن 1200 کرمانشاه

 28 تن 42720 عمجمو

 کابل مسی باانواع روکش 31301115

 2 تن 1575 آذربایجان شرقی

 1 تن 250 اصفهان

 1 تن 3000 البرز

 1 تن 180 فارس
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 1 تن 2000 مرکزی

 6 تن 7005 مجموع
  

  

  
  

  

  1386در سال%25واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی باالی * 

  

ول در استان وتعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محص
 شهرستان

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

تعداد واحد سنجش  ظرفیت  استان
 2 تن 7300 آذربایجان شرقی

 1 تن 1500 آذربایجان غربی

 1 تن 140 اردبیل

 6 تن 6300 اصفهان
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 3 تن 5500 البرز

 1 تن 500 چهارمحال بختیاری

 2 تن 3400 خراسان رضوی

 1 تن 1000 ستانخوز

 1 تن 1000 زنجان

 3 تن 3200 سمنان

 1 تن 520 قزوین

 1 تن 4800 قم

 2 تن 1500 گیالن

 1 تن 2750 لرستان 

 1 تن 2000 مازندران

 3 تن 3800 مرکزی

 1 تن11000 هرمزگان

 2 تن 710 یزد

 1 تن 1200 کرمانشاه 

 34 تن58120 مجموع

 شکابل مسی باانواع روک 31301115

 3 تن 1875 آذربایجان شرقی 

 1 تن 250 اصفهان

 1 تن 3000 البرز 

 1 تن 180 فارس 

 2 تن 2700 مرکزی 

 8 تن 8005 مجموع
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  1387در سال %25واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی باالی * 

تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و
 شهرستان

 واع کابل وسیم برق عایق بندی شدهان 31301110

تعداد واحد سنجش ظرفیت استان
 2 تن 7300 آذربایجان شرقی

 1 تن 1500 آذربایجان غربی

 1 تن 140 اردبیل

 6 تن 6300 اصفهان

 3 تن 5500 البرز

 1 تن 500 چهارمحال بختیاری

 2 تن 3400 خراسان رضوی

 1 تن 120 خراسان شمالی

 1 تن 1000 خوزستان

 1 تن 1000 زنجان

 3 تن 3200 سمنان

 2 تن 3020 قزوین
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 1 تن 4800 قم

 2 تن 1500 گیالن

 1 تن 2750 لرستان

 1 تن 2000 مازندران

 3 تن 3800 مرکزی

 1 تن11000 هرمزگان

 2 تن 710 یزد

 1 تن 1200 کرمانشاه

 36 تن60740 مجموع

 کابل مسی باانواع روکش 31301115

 4 تن 1925 قیآذربایجان شر

 1 تن 250 اصفهان

 1 تن 3000 البرز

 1 تن 180 فارس

 2 تن 2700 مرکزی

 9 تن 8055 مجموع
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  1388در سال %25واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی باالی * 

تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و
 شهرستان

 یم برق عایق بندی شدهانواع کابل وس 31301110

تعدادواحد سنجش ظرفیت  استان
 2 تن 7300 آذربایجان شرقی

 1 تن 1500 آذربایجان غربی

 1 تن 140 اردبیل

 7 تن17300 اصفهان

 3 تن 5500 البرز

 1 تن 500 چهارمحال بختیاری

 2 تن 3400 خراسان رضوی

 1 تن 120 خراسان شمالی

 1 تن 1000 خوزستان

 3 تن11550 زنجان

 3 تن 3200 سمنان

 1 تن 480 فارس

 2 تن 3020 قزوین

 1 تن 4800 قم
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 2 تن 1500 گیالن

 1  تن 2750 لرستان 

 1 تن 2000 مازندران

 3 تن 3800 مرکزی

 1 تن11000 هرمزگان

 2 تن 710 یزد

 1 تن 1200 کرمانشاه 

 40 تن82770 مجموع

 کابل الومینیومی روکشدار 31301119

 2 تن19000 قزوین

 2 تن19000 مجموع

 کابل مسی باانواع روکش 31301115

 4 تن 1925 آذربایجان شرقی 

 1 تن 250 اصفهان 

 1 تن 3000 البرز 

 1 تن 180 فارس 

 2 تن 2700 مرکزی 

 9 تن 8055 مجموع
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  1389در سال %25واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی باالی * 

واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و تعداد
 شهرستان

 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده 31301110

تعدادواحد سنجش  ظرفیت  استان
 2 تن 7300 آذربایجان شرقی

 1 تن 1500 آذربایجان غربی

 1 تن 140 اردبیل

 7 تن 17300 اصفهان

 3 تن 5500 البرز

 1 تن 500 چهارمحال بختیاری

 3 تن 6600 خراسان رضوی

 1 تن 120 خراسان شمالی

 1 تن 1000 خوزستان

 3 تن 11550 زنجان

 3 تن 3200 سمنان

 1 تن 480 فارس

 2 تن 3020 قزوین

 1 تن 4800 قم

 2 تن 1500 گیالن

 1 تن 2750 لرستان 

 1 تن 2000 مازندران

 3 تن 3800 مرکزی

 1 تن 11000 هرمزگان

 4 تن 27210  یزد

 1 تن 1200 کرمانشاه 

 43 تن112470 مجموع

 کابل الومینیومی روکشدار 31301119

 2 تن 19000 قزوین
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 2 تن 19000 مجموع

 کابل مسی باانواع روکش 31301115

 4 تن 1925 آذربایجان شرقی 

 1 تن 250 اصفهان 

 1 تن 3000 البرز 

 1 تن 180 فارس 

 2 تن 2700 مرکزی 

 9 تن 8055 مجموع
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  )صنایع و معادن ایران تبانک اطالعاتی وزار: منبع(  

  85446010و  85446020برای تعرفه90 تا  85سال بررسی روند واردات محصول از  -2-3

 )دالر(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 9,363 353 کیلووا ت132نی یاخشک باالتر ا ز کابل زمینی ا عم ا زروغ 85446020 جمهوری کره 1390 1
 5,384 301 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 اسلوونی1390 2
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 1,409 302 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 چین1390 3
 167,512 17,074 کیلوولت132زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  کابل زمینی ا عم ا 85446010 ترکیه1390 4
 79,335 2,935 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 آلمان1390 5
 24,104 3,977 لوولتکی132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 چین1390 6
 4,920 115 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 سوئیس1390 7

8 1390
امارات متحده 

 4,184 450 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 عربی

 3,796 300 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 هند1390 9
 1,720 165 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ایتالیا1390 10
 1,094 13 کیلوولت132وولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیل 85446010 فرانسه1390 11

 302,821 25985 مجموع

 آمار کل  واردات کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک 

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 2,703 473 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 امارات متحده عربی 1389 1

 588 82 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 ایتالیا 1389 2

 3,291 555 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 1,144,049 163,222 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 چین 1389 1

 131,316 16,420 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ترکیه 1389 2

 60,004 60,000 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 جمهوری کره 1389 3

 31,841 4,750 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ایتالیا 1389 4

 7,071 700 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 اتریش 1389 5

 6,781 1,851 کیلوولت132یک کیلوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز 85446010 سنگاپور 1389 6

 5,462 250 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 آلمان 1389 7

 813 60 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 امارات متحده عربی 1389 8

 1,387,337 247,253 موعمج

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 880,525 99,330 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 جمهوری کره 1388 1

 122,377 5,880 تکیلووا 132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 آلمان 1388 2

 27,602 56 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 ایتالیا 1388 3

 22,708 21,844 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 چین 1388 4

 308 90 کیلووا ت132ز  کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا 85446020 مالزی 1388 5



             
  خراسان جنوبیشهرکهای صنعتی   شرکت

                                                                          

Page ٥٠ 
 

 1,053,520 127,200 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 4,542,226 894,090 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 امارات متحده عربی 1388 1

 239,654 20,504 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 انگلستان 1388 2

 62,654 756 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 سوئیس 1388 3

 28,846 4,051 کیلوولت132یلوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک ک 85446010 آلمان 1388 4

 23,769 6,521 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ترکیه 1388 5

 15,439 1,955 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ایتالیا 1388 6

 6,142 827 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 چین 1388 7

 5,925 750 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 جمهوری کره 1388 8

 4,924,655 929,454  مجموع

 )کیلو(وزن  ت تعرفهتوضیحا تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 34,019 5,000 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 امارات متحده عربی 1387 1

 8,625 1,870 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 ایتالیا 1387 2

 1,258 50 کیلووا ت132ی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز کابل زمین 85446020 مالزی 1387 3

 43,902 6,920 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور  سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 3,865,954 731,456 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 امارات متحده عربی 1387 1

 2,022,286 228,741 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 هند 1387 2

 99,116 8,128 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 آلمان 1387 3

 71,322 25,081 کیلوولت132وغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زر 85446010 چین 1387 4

 66,437 4,600 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 اتریش 1387 5

 62,058 12,843 ولتکیلو132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 مالزی 1387 6

 23,388 6,107 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ایتالیا 1387 7

 2,742 66 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 سوئیس 1387 8

 6,213,303 1,017,022  مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 13,409 1,070 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 اتریش 1386 1

 9,642 5,986 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 چین 1386 2

 23,051 7,056 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(
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 263,090 43,417 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 امارات متحده عربی 1386 1

 126,715 30,211 کیلوولت132ت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوول 85446010 اسپانیا 1386 2

 116,064 29,425 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ایتالیا 1386 3

 105,353 14,551 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 ترکیه 1386 4

 85,853 5,570 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 آلمان 1386 5

 25,902 3,850 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 انگلستان 1386 6

 17,714 8,300 کیلوولت132شک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخ 85446010 چین 1386 7

 12,552 250 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 اتریش 1386 8

 11,839 4 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 هلند 1386 9

 765,082 135,578 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 811,347 104,010 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 ژاپن 1385 1

 102,331 19,406 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 هند 1385 2

 41,807 8,503 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 فنالند 1385 3

 955,485 131,919 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 327,798 13,700 کیلوولت132کیلوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک  85446010 کانادا 1385 1

 58,373 6,350 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 آلمان 1385 2

 39,768 3,946 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 فرانسه 1385 3

 26,572 470 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 انگلستان 1385 4

 8,019 12,360 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 امارات متحده عربی 1385 5

 6,798 1,528 کیلوولت132عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کابل زمینی ا  85446010 فیلیپین 1385 6

 2,456 1,900 کیلوولت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  85446010 چین 1385 7

 469,784 40,254 مجموع
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  کیک کشوربه تف9 0زمینی اعم از روغنی یا خشک درسال میزان واردات کابل
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  به تفکیک کشور89میزان واردات کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک درسال 
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  به تفکیک کشور88میزان واردات کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک درسال 
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  به تفکیک کشور87میزان واردات کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک در سال 
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  تفکیک کشور 86دات کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک در سال میزان وار
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  تفکیک کشوربه  85میزان واردات کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک درسال 
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  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم -2-4

هم تولید کننده این محصول  کابلهای فشار قوی در کشور کاربردهای زیادی دارد کشور ایران 

  :اما با توجه به گستردگی کاربرد این کاال، میزان مصرف از فرمول زیر محاسبه گردید.میباشد 

  )تولید+  واردات( – صادرات=  87در سال  مصرف

  

 صادرات واردات سالردیف

 شرح
ظرفیت

 )تن(تولید
)دالر.م(ارزش )تن(ظرفیت تولید)دالر.م(ارزش

1 1385 172.173 1425269 780.299 2273366 

2 1386 142.634 788133 1205.723 5536653 

3 1387 1023.942 6257205 505.67 2215389 

4 1388 1056.564 5977867 169.978 931224 

5 1389 247.808 1390628 61.044 344305 

6 1390  25.985 302821 92.662 446550 

 11747487 2815.376 16141923 28628.121 جمع کل

  

  

  بررسی روند صادرات محصول -2-5

 آمار کل  صادرات کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 81,459 49,822 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 عراق 1385 1

 81,459 49,822 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(
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 85446010 امارات متحده عربی 1385 1
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
659,680 1,945,152 

 85446010 افغانستان 1385 2
ولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلو

 کیلوولت132
51,296 203,004 

 85446010 قزاقستان 1385 3
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
7,411 27,375 

 85446010 آذربایجان 1385 4
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
8,000 9,600 

 85446010 عراق 1385 5
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
4,090 6,776 

 2,191,907 730,477 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 226,160 56,540 لووا تکی132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 تاجیکستان 1386 1

 82,071 30,627 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 عراق 1386 2

 19,530 3,500 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 ترکمنستان 1386 3

 327,761 90,667 مجموع

 )کیلو(وزن  تعرفه توضیحات تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 85446010 امارات متحده عربی 1386 1
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
665,749 2,905,038 

 85446010 ترکمنستان 1386 2
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
345,471 1,763,393 

 85446010 تاجیکستان 1386 3
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
59,373 321,810 

 85446010 افغانستان 1386 4
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
37,119 183,117 

 85446010 عراق 1386 5
بل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کا

 کیلوولت132
5,424 29,813 

 85446010 آذربایجان 1386 6
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
1,300 4,810 

 85446010 هلند 1386 7
لوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کی

 کیلوولت132
620 911 

 5,208,892 1,115,056 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 28,947 8,772 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 عراق 1387 1

 28,947 8,772  مجموع

 )کیلو(وزن  رفهتوضیحات تع تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 85446010 عراق 1387 1
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
158,123 859,312 
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 85446010 امارات متحده عربی 1387 2
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
126,670 696,685 

 85446010 ترکمنستان 1387 3
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
69,724 381,902 

 85446010 افغانستان 1387 4
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
23,765 97,299 

 85446010 قزاقستان 1387 5
ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کابل زمینی 

 کیلوولت132
68,250 85,312 

6 1387 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

 ومعادن
85446010 

کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 
 کیلوولت132

49,691 62,113 

 85446010 قطر 1387 7
باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک 

 کیلوولت132
675 3,819 

 2,186,442 496,898 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 32,840 10,000 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 عمان 1388 1

 12,481 2,050 کیلووا ت132عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز کابل زمینی ا  85446020 کنیا 1388 2

 351 195 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 مالزی 1388 3

 45,672 12,245 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 85446010 امارات متحده عربی 1388 1
ل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کاب

 کیلوولت132
139,154 781,622 

 85446010 آذربایجان 1388 2
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
8,415 46,955 

 85446010 عراق 1388 3
کیلوولت لغایت  کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک

 کیلوولت132
6,764 37,907 

 85446010 گرجستان 1388 4
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
3,400 19,068 

 885,552 157,733 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 47,586 8,652 کیلووا ت132ینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز کابل زم 85446020 عراق 1389 1

 8,960 2,800 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 عمان 1389 2

 56,546 11,452 مجموع

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
ارزش 

 )دالر(

 85446010 ونزوئال 1389 1
زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت  کابل

 کیلوولت132
32,510 182,056 

 85446010 عراق 1389 2
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
7,233 48,089 
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 85446010 امارات متحده عربی 1389 3
ا زیک کیلوولت لغایت  کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر

 کیلوولت132
6,874 41,955 

 85446010 نیجریه 1389 4
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
2,645 14,759 

 85446010 کنیا 1389 5
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
330 900 

 287,759 49,592  مجموع

 )دالر(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 230,480 45,487 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 عراق 1390 1

 15,004 3,100 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 افغانستان 1390 2

 1,000 330 کیلووا ت132کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا ز  85446020 آلمان 1390 3

 85446010 ترکمنستان 1390 4
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
12,518 93,885 

 85446010 پاکستان 1390 5
باالتر ا زیک کیلوولت لغایت کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک 

 کیلوولت132
4,909 52,526 

 85446010 عراق 1390 6
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
3,258 20,525 

 85446010 جیبوتی 1390 7
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
20,680 20,680 

 85446010 نیجر 1390 8
کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک باالتر ا زیک کیلوولت لغایت 

 کیلوولت132
2,380 12,450 

 446,550 92,662 مجموع
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  تا پایان برنامه پنچم توسعهت نیاز به محصول با اولویت صادرابررسی  -2-6

با توجه به اینکه ظرفیت تولید محصوالت اعم از انواع کابل و سیم میباشد و کد آیسیک و شماره 

  از کل ظرفیت تولید را حساب نموده % 30تعرفه خاصی برای کابلهای فشار قوی وجود ندارد ما 

با توجه به اینکه ظرفیت .باشد فشار ضعیف و فشار متوسط می ایم  چون کابلها شامل فشارقوی ،

ظرفیت اسمی میباشد که در % 70تولید در سه شیفت کاری تولید نمیگردند لذا ظرفیت عملی 

  )صادرات  –واردات + میزان تولید ( همچنین میزان مصرف برابر است با.اینجا محاسبه شده است 

  )میزان تولید – مصرفمیزان  (و ظرفیت خالی برابر است با

 )تن(ظرفیت خالی )تن(تولید )تن(میزان مصرف  لساردیف 

1 1385133851 133990 -690 

2 1386136627 137690 -1056 

3 1387158105 157588 -139 

4 1388164569 163682 887 

5 1389168604 168418 186 

6 1390174027 174094 -67 

  

ان مصرف  تا پایان برنامه پنجم به میز درصدی 1 نرخ رشد میانگینبا  توجه به میزان مصرف و

  .صورت زیر می باشد

 میزان مصرف سالردیف

1 1391 182728 

2 1392 191864 

3 1393201458 

4 1394211530 
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بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر  - 3

 کشورها

 فرایند تولید

 مس که در قرقره های بزرگ پیچیده شده به وسیله لیفتراک میلیمتری 8ابتداء مفتول 

 روی سکوی مخصوص قرار میگیرد و در مرحله اول وارد دستگاه کشش راد می شود اساس کار

 میلیمتری پس از عبور از بین قرقره های مضاعف که 8دستگاه کشش راد نورد می باشد مفتول 

 38نامیده می شود نازک شده و در نهایت به قطر  قالب "اصطالحا/ میلیمتر رسیده در قرقره  1

 به دلیل اینکه هنگام نورد گرما و حرارت زیادی تولید می شود تمام. های بزرگ پیچیده می شود 

 .دستگاههای کشش توسط مایع آب و صابون سرد و روغنکاری می گردد 

 ه و توسط لوله های ارتباطیین مایع بصورت یک چرخه به تمامی دستگاههای در حال کار تزریق شدا

 .در حال تکرار می باشد  "به مخزن اصلی برگردانده می شود و این چرخه مرتبا

 میلیمتری به روی دستگاههای کشش ثانویه یا فاین انتقال یافته و در آنجا به  38/1قرقره های سیم 

 اخت و تولید انواع  تبدیل می شود دلیل تبدیل به قطر های مختلف س 0,16،0,20،0,25قطر های 

 .سیمهای افشان موجود در بازار می باشد 

 بعد از این مرحله قرقره های سیم داخل مخزن فلزی کوره چیده شده توسط جرثقیل برقی به

 عملیات حرارتی باعث می گردد تا سیم حالت خشکی خود را از. داخل کوره آینلر هدایت می گردد 

 .تاب خوردن و پیچیدن شدن در دستگاه باتچر شکسته نشود دست بدهد و نرم شود تا هنگام 

  قره ها پس از عملیات حرارتی روی سکوئی که پی اف نایمده می شود چیده شده و به سویقر
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 .دستگاه بانچر وظیفه تاباندن رشته های نازک سیم را به عهده دارد . دستگاه بانچر هدایت می شود 

 .نصب شده تا سیمهای پیچیده شده آن پیچیده شود  داخل دستگاه بانچر قرقره ای

 مرحله بعدی پوشاندن سیم توسط عایق پالستیکی می باشد که توسط دستگاه اکسترودر انجام می

 مواد پلی اتیلنی و رنگ توسط اکسترودر ، بصورت مذاب در آمده و روی سیمهای افشان. پذیرد 

 سیمها پس از. ل آب عبور کرده تا سرد شوند بصورت غالفی قرار می گیرند و پس از آن داخ

 روکش شدن وارد دستگاه چاپ شده و مشخصات سیم و کارخانه تولید کننده روی آن چاپ می

 .تعیین گردد  "جهت تولید سیمهای مختلف بایستی تعداد رشته ها و سایر مشخصات آن دقیقا. گردد 

 یمها را9وند این دستگاه وظیفه دسته بندی سسیمها پس از تولید به دستگاه کالف کن هدایت می ش

 متری به عهده دارد در تمامی مراحل تولید سکوهایی وجود دارد که مانع از گره 100در کالفهای 

 .پی اف نامیده می شود  "خوردن سیم می شود این سکوها اصطالحا

 بایستی در هر کارخانه از مهمترین مراحل تولید سیم مرحله کنترل کیفیت و آزمایشگاه می باشد که

 وجود داشته باشد در این مرحله مقاومت الکتریکی سیم هادی بودن و روکش آن ، مقاومت در

  .آزمایش شده و پس از تائید روانه بازار گردد …مقابل کشش و سرما و 

  :مراحل ساخت کابل فشار قوی

  :تک رشته بدون زره: الف

  با استفاده از دستگاه کشش و قالبهای الماسهنازک کردن مفتول به قطر دلخواه       -1

  آنیل کردن سیم نازک شده با استفاده از دستگاه آنیلر       -2

هادی با های نازک شده با استفاده از دستگاه استرندر و تابیدن نوار نیمهتابیدن رشته      -3

  Tape   استفاده از
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اتیلن کراسلینک و عایق پلی ) هادی(هادی داخلی های نیمهاکسترود کردن همزمان الیه - 4

  و انجام عملیات  CV (CCV , VCV) هادی داخلی با استفاده از دستگاهنیمهالیه 

داخل لوله (کراسلینک کردن پلی اتیلن با استفاده از روش پر اکسید و بخار آب  - 5

  )ولکانیزاسیون

و نوار پلی استر با  های شیلد الکترو استاتیکیهادی بیرونی و تابیدن رشتهتابیدن نوار نیمه - 6

  استفاده از دستگاه استرندر

استاندارد (با استفاده از دستگاه اکسترودر و حک کردن مارک  PVC اکسترود کردن روکش - 7

  بر روی کابل) ها، سطح مقطع و متراژساخت، ولتاژ، تعداد رشته

با متراژ  وسیله کربن و پیچیدن کابل روی قرقرهریوایند، اندود کردن سطح روکش به      -8

  مناسب

بر   (Partial Discharge)تست ولتاژ و تست تخلیه جزئی (تستهای الکتریکی نهایی       -9

  )IEC 60840اساس استاندارد 

  بندیسرکابل زنی و بسته      -10

  حمل به انبار   -11

  بارگیری  -12

  :دارتک رشته زره: ب

  :زره مفتولی: 1-ب

  اه با استفاده از دستگاه کشش و قالبهای الماسهنازک کردن مفتول به قطر دلخو      -1

  آنیل کردن سیم نازک شده با استفاده از دستگاه آنیلر - 3
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هادی با های نازک شده با استفاده از دستگاه استرندر و تابیدن نوار نیمهتابیدن رشته      -3

  Taper   استفاده از

اتیلن کراسلینک و عایق پلی ) هادی(هادی داخلی های نیمهاکسترود کردن همزمان الیه      -4

و انجام عملیات کراسلینک  CV (CCV , VCV) هادی داخلی با استفاده از دستگاهنیمهالیه 

  )داخل لوله ولکانیزاسیون(کردن پلی اتیلن با استفاده از روش پر اکسید و بخار آب 

و استاتیکی و نوار پلی استر با های شیلد الکترهادی بیرونی و تابیدن رشتهتابیدن نوار نیمه      -5

  استفاده از دستگاه استرندر

  با استفاده از دستگاه اکسترودر (BEDING) اکسترود کردن الیه بدینگ       -6

  بل توسط دستگاه استرندر و نوار پیچی  تابیدن مفتولهای آلومینیوم بر روی کا- 7

ودر و حک کردن مارک با استفاده از دستگاه اکستر  PVCاکسترود کردن روکش       -8

  بر روی کابل) ها، سطح مقطع و متراژاستاندارد ساخت، ولتاژ، تعداد رشته(

با متراژ  وسیله کربن و پیچیدن کابل روی قرقرهریوایند، اندود کردن سطح روکش به      -9

  مناسب

 بر  (Partial Discharge)تست ولتاژ و تست تخلیه جزئی (تستهای الکتریکی نهایی   -10

  )IEC 60840اساس استاندارد 

  بندیسرکابل زنی و بسته  -11

  حمل به انبار  -12

  بارگیری -13
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  :زره نواری: 2-ب

  نازک کردن مفتول به قطر دلخواه با استفاده از دستگاه کشش و قالبهای الماسه      -1

  آنیل کردن سیم نازک شده با استفاده از دستگاه آنیلر      -2

هادی با های نازک شده با استفاده از دستگاه استرندر و تابیدن نوار نیمهتهتابیدن رش      -3

  Taperاستفاده از 

اتیلن کراسلینک و الیه عایق پلی ) هادی(هادی داخلی های نیمهاکسترود کردن همزمان الیه - 4

 و انجام عملیات  CV (CCV , VCV) هادی داخلی با استفاده از دستگاهنیمه

داخل لوله (پلی اتیلن با استفاده از روش پر اکسید و بخار آب کراسلینک کردن  - 5

  ) ولکانیزاسیون

های شیلد الکترو استاتیکی و نوار پلی استر با هادی بیرونی و تابیدن رشتهتابیدن نوار نیمه      -5

  استفاده از دستگاه استرندر

  کسترودربا استفاده از دستگاه ا (BEDING) اکسترود کردن الیه بدینگ       -6

   TAPER پیچیدن نوار آلومینیوم بر روی کابل توسط دستگاه - 8

با استفاده از دستگاه اکسترودر و حک کردن مارک  PVC اکسترود کردن روکش      -8

  بر روی کابل) ها، سطح مقطع و متراژاستاندارد ساخت، ولتاژ، تعداد رشته(

با متراژ  پیچیدن کابل روی قرقرهوسیله کربن و ریوایند، اندود کردن سطح روکش به      -9

  مناسب

بر اساس   (Partial Discharge)تست ولتاژ و تست تخلیه جزئی (تستهای الکتریکی نهایی - 9

 )IEC 60840استاندارد 

10-   
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  بندیسرکابل زنی و بسته  -11

  حمل به انبار  -12

  بارگیری -13

کشور نخست  15. نفتی ،جزایران دومین کشور دارای ذخائر گاز جهان  و دارای ذخائر  عظیم 

جهان از نظر ذخائر غنی معدنی ،دارای قابلیتهای تولید محصوالت پتروشیمی ،نیروی کار هوشمند 

تحصیلکرده و با توجه به ا همیت گسترش تولید برق و اهمیت مصرف انواع سیم و کابل در  –

  امروزه با . شودولتاژی مختلف در منطقه خاور میانه می تواند  مرکز تولید منطقه  طوح س

از اهمیت پیشرفتهای آلیاژهای مس و آلومینیوم ،طرلحی و توسعه انواع سیم و کابل  در کشور 

  .برخوردار بوده و از نظر توسعه اقتصادی شبکه تولید برق ضروری است  یویژه ا

ه کشور ایران در مقایسه با کشورهای تولیدکننده کابل فشار قوی در جایگاه خوبی قرار دارد  ب

طوری که هم اکنون یک سوم نیاز داخلی را میتواند فراهم کند و همچنین ایران تنها تولید کننده 

  .در آسیای غربی میباشد XLPE کیلو ولت با عایق 230کابل 

تا سطح ولتاژ  acsr نیومی  شامل انواعیهزار تن محصوالت آلوم 100ایران ساالنه قابلیت تولید 

کیلو ولت ، انواع کابلهای قدرت  20نگهدار تا سطح ولتاژ کیلو ولت ،کابلهای خود  630

  .کیلو ولت را دارد  230آلومینیومی تا سطح 

رشد اقتصاد مدام و پایدار  صنعت سیم و کابل ایران با قابیلت ارائه نوآوری در محصوالت مورد نیاز 

ار گزفتن در شود و عامل اساسی در تداوم بقا آن قر تعیین می دهجدید و کاهش قیمت تمام ش

کشورهای ترکیه ، بحرین ،و عربستان  از نظر تکنولوژی و .لبه رقابت با دیگر بازارهای جهان است 

  ل کشور ما درمنطقه محسوب میشوند که تنها بصنعت سیم و کا سرمایه  گذاری رقیب جدی
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ه سیم و کابل آنها نسبت ب موفقیت رقیبهای منطقه ای ،کاهش قیمت تمام شده محصوالت  

  .تولیدکنندگان داخلی است

  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرآیند تولید محصول -4

های سازنده، در گوشه و کنار جهان،  روش ساخت کابلهای فشار قوی، تقریباً در تمام کارخانه

. شود میدیده  های کابلی و انتخاب نوع کابل تفاوتهایی اما در طراحی کابلها و شبکه. همانند است

استانداردهایی نیز که برای . این تفاوتها در زمینه ساخت کابلهای توزیع خیلی اساسی نیستند

گیرند همواره یکسانند و تفاوتهای اساسی آنها به سبب  کابلهای توزیع مورد استفاده قرار می

  .اختالف در دستگاه یکاهای آنهاست

: توان به دو دسته تقسیم کرد ی جهان را میها، کشورها در رابطه با ساخت با استفاده از کابل

در    طراحی  کنند و آنهایی که با روش کشورهایی که از روش ساخت بریتانیا و اروپا پیروی می

  .ایاالت متحده آمریکا سازگارند

. های توزیع در هر دو دسته وجود دارد با آنکه همانندهای قابل توجهی در طراحی و نصب شبکه

  برای هر   تاکنون امکان تهیه یک کتاب مرجع قابل استفاده  ای هستند که به گونهاما تفاوتها نیز 

کشورهایی چون فیلیپین یا کشورهای آمریکایی جنوبی که از نظر . دو گروه پدید نیامده است

متحده آمریکا سود  تاقتصادی وابسته به کشور آمریکا هستند، از روشهای طراحی متداول در ایاال

نظر از  های توزیع این کشورها آن است که در نواحی شهری، صرف مشخصه شبکه وجه. برند می

های توزیع هوایی  عمده شبکه  قسمت) U.D.N(» شبکه توزیع زیرزمینی« مفهوم نسبتاً جدیدتر 

ها، تنها در نواحی پربار که مساحت کمی دارند و یا بیشتر در  است و زمینی کردن شبکه

  حتی در چنین شهرهایی نیز . الن شهرهای انجام گرفته استشهرها و ک. قسمتهای مرکزی 
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مفهوم شبکه زمینی، با مفهوم رایج آن در کشورهای اروپایی بسیار متفاوت است، برای نمونه 

  . دهند برند و آنها را از درون یک کانال عبور می ای سود می بیشتر از کابلهای تک رشته

ی همواره عایقهای الستیکی را بر عایقهای کاغذی از همان گامهای نخست سازندگان آمریکای

ورود عایقهای . دادند و هیچگاه به گستردگی اروپا از عایقهای کاغذی استفاده نکردند ترجیح می

به صورت تولیدات عظیم )  Thermoset(سخت  -و گرما )  Thermoplast(نرم  -گرما 

با عایق پلیمری گشت و این خود ای  صنایع شیمیایی آمریکا موجب گسترش کابلهای تک رشته

 - در روش بریتانیایی . ای روزافزون در سراسر جهان رواج یافت منجر به تغییراتی شد که به گونه

اروپایی، در نواحی مسکونی بیشتر از کابلهای توزیع زمینی سه فاز استفاده شده است و همواره از 

  .گردد ه در معرض دید باشند پرهیز میبه کارگیری دکلها، سیمها و ترانسفورماتورهای هوایی ک

های انتقال هوایی در ایاالت متحده  الزم به یادآوری است که در سالهای اخیر استفاده از شبکه

آمریکا نیز به سرعت در حال منسوخ شدن بوده و به دلیل مشکل زیست محیطی در مناطق 

  . اند های زیرزمینی جایگزین گردیده مسکونی به سرعت با شبکه

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری  ثابت به تفکیک   -5

  با  استفاده از اطالعات واحدهای(ریالی و ارزی 

و اینترنت و بانکهای اطالعاتی جهانی ، شرکتهای فروشنده  unidoموجود در دست اجرا و  

  ...)ژی و تجهیزات و  تکنولو

  :بررسی مالی
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  ح محصولشر) الف 

 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1 کابل فشار قوی 200 تن

  زمین طرح) ب 

 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد )میلیون ریال(قیمت کل توضیحات

 3،500 220،000 770 شهرک صنعتی بیرجند

  

  محوطه سازی) ج

کل 
میلیون (هزینه

 )ریال

 قیمت واحد
 مقدا ر کار

 شرح کار

 متر مربع

 خاکبرداری و تسطیح 2،800 30،000 84

 حصار کشی 200 400،000 80

 آسفالت و پیاده رو سازی 500 250،000 125

 ایجاد فضای سبزو روشنائی 500 20،000 10

 جمع کل 299
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  ساختمان سازی) د

 کل هزینه
 قیمت واحد

مشخصات
 مساحت

 شرح نوع ساختمان

 فنی
( لمیلیون ریا متر مربع (

 سالن تولید اسکلت فلزی 1،300   3،000،000 3،900

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 100   2،000،000 200

 )مواد محصول(انبار  اسکلت فلزی 100   2،000،000 200

 اداری اسکلت فلزی 100   3،500،000 350

 نگهبانی سوله 30   3،500،000 105

 اتاق کنترل کیفی اسکلت فلزی 50   3،500،000 175

 سرویس بهداشتی اسکلت فلزی 25   3،500،000 88

 آزمایشگاه اسکلت فلزی 50   3،500،000 175

 جمع کل   1,755     5،193

  

  هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ) و

 درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی پابت طرح  )میلیون ریال(مبلغ 

 د هزینه های ثابتدرص 5 578
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  ماشین آالت) ه

 ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

 )میلیون ریال(هزینه کلتعداد )میلیون ریال(واحدهزینه  نام دستگاهردیف

 390 1 390 دستگاه کشش راد 1

 78 1 78 دستگاه کشش فاین 2

 65 1 65 کوره آینلر الکتریکی 3

630بانچر (دستگاه تابنده   )  4  39 1 39 

500بانچر (دستگاه تابنده   )  5  32.5 1 32.5 

 32.5 1 32.5 دستگاه کالف کن 6

 39 1 39 دستگاه جمع کن سیم پشت اکسترودر 7

 45.5 1 45.5 قرقره ای پشت بانچر 84پی اف فالیری   8

 45.5 1 45.5 دستگاه کشنده کاترپیالر 9

 65 1 65 دستگاه جمع کن پنوماتیک 10

 71.5 1 71.5 ستگاه جمع کن هیدرولیکد 11

 13 1 13 پی اف بسته بندی 12

 13 1 13 مجموعه کامل لوازم آزمایشگاهی 13

 13 1 13 دستگاه حدیده کشی  14

 6.5 1 6.5 دستگاه چاپ باسیستم سانتریفوژ 15

 5.2 1 5.2 دستگاه پودر پاش 16

 3.9 1 3.9 پی اف پشت اکسترودر 17

 2.6 1 2.6 جلوی کشش فاین پی اف فالیری  18

 30 30 1 630قرقره  19

 3.9 30 0.13 235قرقره  20

 44.2 1 44.2 لیفتراک یک تنی  21

 130 1 130 90اکسترودر  22

 1168.8 مجموع
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  برآورد هزینه ثابت ) ح

  هزینه سرمایه ای -

میلیون (مبلغ 
 )ریال

 شرح شماره یادداشت

 زمین   770

 یمحوطه ساز   299

 ساختمان سازی   5،193

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی   1،169

 تاسیسات   464

 وسائل حمل و نقل   630

 )درصد هزینه های ساختمان اداری 30الی  20(وسائل دفتری   70

 )در صد اقالم باال 10(پیش بینی نشده   859

 جمع  9،454

  

 هزینه های قبل از بهره برداری -

 هزینه های سرمایه ای%4(هزینه های تهیه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوز ،حق قرارداد بانکی  378

 )درصد کل حقوق ساالنه 2(هزینه آموزش پرسنل  32

95 
روز هزینه های آب ،برق ،سوخت ،مواد اولیه ،حقوق و 15(هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی

 )دستمزد

 جمع کل 2،108

  

  11562=هزینه های قبل از بهره برداری+  هزینه های سرمایه ای = هزینه ثابت 
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  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا د اخل کشور -6

  قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین  اقالم عمده مورد نیاز

  در گذشته آینده 

  :ورد نیاز داخلیمواد اولیه و بسته بندی م

میلیون (هزینه کل 
 )ریال

هزینه 
 )ریال(واحد

 نام مواد مصرف ساالنه واحد

ردیف
 

 250 تن  110,000,000 27500
8مفتول مسی به قطر 

 میلیمتر
1 

 2 پی وی سی 300 تن  18,000,000 5400
 3 پلی اتیلن  60 تن  25,000,000 1500
 4 ششروغن ک  4 بشکه  360,000,000 1440
 5 جعبه مقوایی 60 هزارعدد  6,000,000 360

 جمع کل مواد اولیه 36،200
  

ماده اولیه کابل های فشار قوی مفتولهای مسی می باشد که بیشترین تولید را استانهای 

آذربایجان غربی، چهار محال بختیاری،سمنان قزوین، گیالن ، کرمان دارند وبرای تهیه این 

  .وجود ندارد ایران مشکلی محصول  در

  پیشنهاد مناسب  برای اجرای طرح - 7

  ...این طرح می تواند در شهرکهای صنعتی هر شهر احداث شود مانند بیرجند ، بجنورد  و  
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  وضعیت نیروی انسانی و تعداد اشتغال  -8

 حقوق سالیانه جمع حقوق
حقوق 
تحصیالت تعداد ماهیانه

نیروی مورد 
 نیاز

ردیف
 

 1 حسابدار لیسانس 1 4،000،000 72،000،000 72
 2 کار گر ساده دیپلم 18 3،300،000 59،400،000 1،069

 3 تکنیسین فوق دیپلم 1 3،500،000 63،000،000 63

 4 مدیر فروش لیسانس 1 4،000،000 72،000،000 72

 5 مدیر اداری لیسانس 1 4،000،000 72،000،000 72

 6 مدیر کنترل کیفی سانسلی 1 4،000،000 72،000،000 72

 7 مدیر عامل لیسانس 1 6،000،000 108،000،000 108

 8 مسئول آزمایشگاه لیسانس 1 4،000،000 72،000،000 72

      25   
 جمع حقوق تولید 1،600
 جمع کل 25     1،600

  تبصره  
درصد حق بیمه سهم 20ه پاداش و ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکما 12(ماهانه محاسبه می گردد 18حقوق ساالنه 

 )کارفرما

راه آهن ،فرودگاه (بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات  مخابراتی و ارتباطی  -9

  و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ...) ،بندر و 

ا در خصوص تامین با توجه به اینکه محل اجرای طرح مراکز استانها  لحاظ شده است لذ

  .تاسیسات زیر بنایی و دسترسی به راههای ارتباطی مشکلی وجود ندارد 
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  سوخت مصرفی و  برآورد هزینه ها ی آب ،برق

 هزینه واحد هزینه کل
مصرف 
 ساالنه

سایر 
 مصارف

فرآیندتولید  شرح واحد

 متر مکعب 0 5,0 1،500 700 1,1
آب

 مصرفی

 ات بر ساعتکیلو و 70 30 240،000 400 96
برق

 مصرفی
 مازوت لیتر 0 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 0 700 131،250 700 92

 بنزین لیتر 0 60 18،000 7،000 126

 گازوئیل لیتر 0 0 0 1،500 0

 جمع کل 315

  

  )هزینه انشعاب جداگانه( تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها  -

میلیون (قیمت 
 )ریال

 عنوان میزان انشعاب هزینه انشعاب اسایر هزینه ه

 کیلو وات100کنتور  140 80 220
برق 
 رسانی

 اینچ 1/2کنتور  63 20 83
آب 
 رسانی

 کنتور گاز و لوله کشی مربوطه 56 5 61
سوخت 
 رسانی

 کولر و بخاری و سیستم ایمنی 0 100 100

وسائل 
سرمایش 
 و ایمنی

 جمع کل 464
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 سایر محاسبات مالی  -

  زینه تعمیر و نگهداریبرآورد ه

هزینه تعمیرات سالیانه 
 .)میلیون ریال(

ارزش دارائی  درصد ردیف شرح

 1 محوطه سازی 299 2 6
 2 ساختمان 5،193 2 104

47 4 1،169 
ماشین آالت و تجهیزات و وسائل

 3 آزمایشگاهی
 4 تاسیسات 464 10 46
 5 وسائل حمل و نقل 630 5 32

 جمع کل 234

  

  سرمایه در گردش پیش بینی 

)میلیون ریال(مبلغ  ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه
 1 مواد اولیه خارجی روز قیمت مواد اولیه15 0

 2 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 1810

 3 لوازم یدکی روز قیمت مواد اولیه30 3620

 4 حقوق و دستمزد روز هزینه دستمزد 30 160

 5 تعمیر و نگهداری روز هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه 30 23

 6 کاالهای در جریان ساخت روز هزینه های تولید 5 702

 7 مطالبات تجاری روز قیمت کل مواد اولیه10 1207

 8 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی روز هزینه های تولید30 4211

 جمع کل 11،732
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  برآورد هزینه استهالک 

ستهالک هزینه ا
 )میلیون ریال(سالیانه

 شرح )هزارریال(ارزش دارائی درصد

 محوطه سازی 299 8,5 25,415

 ساختمان سازی 5192,5 8,5 441,3625

 ماشین آالت و تجهیزات  1،169 10 117

 تاسیسات 464 12 55,68

 وسائل حمل و نقل 630 20 126

 وسائل دفتری 70 20 14

 پیش بینی نشده 2108 20 421,6

 جمع کل 1200

  هزینه های تولید سالیانه

 شرح یادداشت )میلیون ریال(مبلغ 

 مواد اولیه   36،200

 هزینه حقوق و دستمزد   1،600

 هزینه انرژی مصرفی   315

 هزینه تعمیر و نگهداری   234

1،917   
درصد اقالم  5هزینه پیش بینی نشده 

 باال

 هزینه اداری و فروش   403
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 هزینه تسهیالت مالی   0

 هزارم سرمایه کل 2هزینه بیمه کارخانه    23

 هزینه استهالک   991

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری در صد هزینه قبل از بهره برداری 20 422

 جمع کل 42،106

  

  :قیمت تمام شده محصول در هر تن 

  

)ریال(قیمت تمام شده جمع هزینه های 
/ تولید سالیانه  210،529،408 زان تولید سالیانهمی

  

  :قیمت فروش محصوالت طرح

  

واحد قیمت فروش محصوالت ردیف نام محصوالت
235,792,937 

 1 کابل فشار قوی تن 
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  :) راندمان% 100(محاسبه نقطه سربه سر 

 هزینه متغیر هزینه ثابت هزینه کل
 شرح هزینه

 مبلغ درصد مبلغ درصد میلیون ریال

 مواد اولیه 36200 100 0 0 36200

1600 65 1040 35 560 
هزینه حقوق و 

 دستمزد

315 20 63 80 252 
هزینه انرژی 

 مصرفی

234 20 47 80 188 
هزینه تعمیر و 

 نگهداری

1917 15 288 85 1630 
هزینه پیش 
 بینی نشده

403 0 0 100 403 
هزینه اداری و 

 فروش

0 100 0 0 0 
هزینه 

تسهیالت مالی

23 100 23 0 0 
هزینه بیمه 
 کارخانه

991 100 991 0 0 
هزینه 
 استهالک

422 100 422 0 0 
استهالک قبل  

از بهره برداری

42106   2874   39232 
جمع هزینه 
 های تولید

 )میلیون ریال(فروش کل معادل  47،159
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/ هزینه ثابت : در صد نقطه سر به سر (( هزینه(-)کل فروش : ((متغیر  36 
- فروش کل : ود و زیان ویژهس : جمع هزینه های تولیدی 5053 

 : نرخ بازدهی سرمایه
هزینه تسهیالت 

/ +مالی : کل سر مایه گذاری 22 

         سود و زیان ویژه          

- فروش کل : ارزش افزوده ناخالص
تعمیر و +انرژی مصرفی+مواد اولیه

: نگهداری 10409 

- ارزش افزوده ناخالص :   ارزش افزوده خالص : استهالک قبل از بهره برداری+استهالک 8996 
نسبت ارزش افزوده ناخالص به 

/ ارزش افزوده ناخالص :   فروش  : فروش کل 22 

به نسبت ارزش افزوده خالص 
/ ارزش افزوده خالص :   فروش : فروش کل 19 

  

نسبت ارزش افزوده به سرمایه گذاری 
/ ناخالصارزش افزوده  : کل  : سر مایه گذاری کل 45  

: تعداد پرسنل / سرمایه ثابت : سر مایه ثابت سرانه 262 
/ کل سر مایه گذاری : کل سر مایه سرانه : تعداد پرسنل 932 

 : نرخ بازدهی سرمایه
سود و زیان +هزینه تسهیالت مالی
/ ویژه : کل سر مایه گذاری 22 

/ گذاریکل سر مایه  : دوره برگشت سر مایه
استهالک قبل از بهره 

: +برداری 4 

             
هزینه تسهیالت +استهالک

   سود+مالی
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و مقایسه با ) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی (وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی  -10

  )کتهای سرمایه گذار، بانکها و شر)واحدهای موجود و طرحها(تعرفه های جهانی و حمایتهای مالی 

با توجه به کتاب مقررات صادرا ت و واردات  ماشین آالت  تولید این محصول به شماره 

%  4برای ماشینهای  طناب سازی و کابل سازی میباشد که دارای تعرفه گمرکی    84794000

ام ورودی نسبت به واردات ماشین آالت اقد بودهو تولیدکنندگان می توانند با پرداخت حقوق

همچنین بانکهای عامل از تولیدکنندگان واردکننده تکنولوژی به صورت پرداخت . نمایند

  .تسهیالت با بهره صنعتی و با اقساط بلندمدت حمایت می کنند

ماشینهایی که چندین مورد استعمال دارند  در شماره مربوط به مورد استعمال اصلی : توضیحات 

  .آنها طبفه بندی می شوند

قسمت شانزدهم ، ماشین هایی که مورد  3این فصل ،و یادداشت  2رات یادداشت با حفظ مقر

استعمال اصلی آنها در هیچیک از شماره هاتوصیف نگردیده یا وقتی که تعیین مورد استعمال 

طبقه بندی  8479در شماره . اصلی آن میسر نباشد جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد 

  سمان تابی ،طناب مثال ، ماشینهای ری( ی طناب یا کابل سازی میشوند در هر صورت ماشینها

از مفتول فلزی ، نخ نساجی یا از سایر مواد یا از ترکیب این چنین مواد مشمول )  تابی ، کابل تابی

  .می شوند 8479شماره 

  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید -11

ه اینکه میزان تولید کابل بیشتر از مصرف میباشد تولید کابل توجیه اقتصادی ندارد با  توجه ب

  با توجه به اینکه آمار واردات این محصول  به شرح زیر میباشد . چون بازار اشباع میباشد 
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 )دالر(ارزش ) تن(وزن  سال

1385172.1731425269

1386142.634788133

13871023.9426257205

13881056.5645977867

1389247.8081390628

مجموع
 واردات

2643.121 15839102

  

که  حداقل تنی ایجاد شود  200واحد  4 خواهد احداث شود میا پیشنهاد میشود اگر واحدی لذ 

بتواند دارای  و باید واحد بتواند جلوی واردات محصول را بگیر و بقیه بتوانند صادر کننده شوند  1

 ، و استاندارهای محیط زیست isoیت باال و قیمت پایین ، و دارای گواهینامه استانداردهای کیف

  تا بتواند واردات را متوقف کند و جلوی خروج ارز از کشور را  را به دست آورد  14001

ارز را وارد کشور نمایدهمچنین نیاز بازار را با  بگیرد و همچنین بنواند با صادرات محصوالتش 

  .ین قیمت و بهترین کیفیت فراهم نماید کمتر
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  1پیوست 

  
  

  
  

1894 

  
  

  
  

  
  های فشار قوی کابل
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  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند 

ین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی ها را تعیین و تدو استاندارد رسمی فرآورده

  :وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از. استاندارد اجباری اعالم نماید

انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد باال بردن  –تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (

نایع در جهت کیفیت کاالهای داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارائی ص

کنترل  –نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری  –ترویج استانداردهای ملی  -خودکفائی کشور 

کیفی کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب بمنظور 

کنترل کیفی فراهم نمودن امکانات رقابت با کاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی 

کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

داخلی و جلوگیری از ورود کاالهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع 

ندی و مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته ب –کنندگان و مصرف کنندگان 

آزمایش و  –ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش  –ترابری کاالهای مختلف 

تطبیق نمونه کاالها با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور 

  ).گواهینامه های الزم

اجرای وظایف خود هم موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در 

از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی و 

  .نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار میدهد
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اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و 

ها و در  هداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینهفروش داخلی و تأمین ایمنی و ب

  .نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها میشود

 کمیسیون استاندارد 

 های فشار قوی کابل

 رئیس

 آلدیک -مؤسسیان  مهندس رئیس اداره فنی برق وزارت آبادانی و مسکن

  اعضاء

  

 

 مهندس رحیم - امامی   شرکت سهامی زیمنس ایران

 مهندس ناصر - رستمیان   مؤسسه فنی لونا

 مهندس عبدالمجید -محسنین   دفتر فنی سازمان برنامه

 دبیر

 مهندس ایرج -شاهرخی   کارشناس مؤسسه

 مصحح فارسی

 مصطفی –هبوطی   
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  فهرست مطالب

  های فشار قوی راهنمای انتخاب کابل

  دامنه کاربرد

  تعریف

  شرایط مصرف

  انتخاب میزان عایق کابل
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  بسمه تعالی

  پیشگفتار

این آئین کاربرد ایران بوسیله کمیسیون استاندارد کابلهای فشار قوی زیر نظر کمیته ملی  

وتکنیک ایران وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه گردیده و به استناد الکتر

و  1339قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب هفدهم خرداد ماه  1ماده 

منتشر  1344اساسنامه مصوب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین در نهم تیر ماه  3ماده 

  .گردد  می

ای حفظ همگامی با پیشرفتهای ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران گاه بگاه مورد بر 

تجدید نظر قرار خواهند گرفت هر گونه پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این استانداردها 

  .برسد در هنگام تجدید نظر در اختیار کمیسیونهای مربوط گذاشته خواهد شد 

ز باید آخرین چاپ این استاندارها یا آخرین تجدید نظرها و اصالحات آنها را استفاده کنندگان نی 

  .قبال بدست آورند 

توان مبنای تنظیم قراردادها یا سفارش کاالها قرار داد و برای این  استانداردهای ایران را می 

  .توان تغییرات مناسبی در عبارات یا شرایط آنها داد  منظور در صورت لزوم می

یه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی در ته 

المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر 

  .همĤهنگی و همگامی ایجاد شود 

استاندارد حاضر با های الزم  های موجود و اجرای آزمایش بنابراین با بررسی امکانات و مهارت 

  :استفاده از استاندارد بین المللی الکتروتکنیک زیر تهیه گردید 
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IEC 183 

Guide to the selection of high – Voltage cables 

 های فشار قوی راهنمای انتخاب کابل  

  ددامنه کاربر -  1 

 10های  ی و نوع کابلاین جزوه شامل راهنمائی برای انتخاب اندازه هادیها و میزان عایق بند 

همچنین خالصه اطالعات الزم . گیرند میباشد  کیلوولت یا بیشتر که در عمل مورد مصرف قرار می

ها به جز در موارد مخصوصی که در بندهای جداگانه شرح داده شده  برای انتخاب مناسب کابل

در شبکه جریان  مصرفی: های  منظور از کابل در این استاندارد فقط کابل. است ذکر گردیده 

  .متناوب میباشد 

  تعریف – 2

  :تعریف زیر برای این استاندارد در نظر گرفته میشود   3

  :ها و لوازم مربوط  ولتاژ مربوط به کابل 2-1 

 E˚ -  ولتاژ اسمی با فرکانس صنعتی بین هر هادی و توری فلزی و یا غالفی که کابل یا لوازم

  .مربوط برای آن ساخته شده است 

 E - تاژ اسمی شبکه بین هر دو هادی که کابل و لوازم مربوط برای آن ساخته شده است ول.  

  :یادآوری  

  .این مقدار فقط برای کابلهائی که میدان شعاعی ندارند مورد توجه میباشد  
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 EP - ای بین هر هادی و حجاب فلزی و  حداکثر مقدار ولتاژ موج ضربه

  .ی آن ساخته شده است یا غالفی که کابل یا لوازم مربوط برا

  .ای که در آن کابل و لوازم مربوطه بکار رفته است  ولتاژهای شبکه 2-2 

 U -  ولتاژ اسمی شبکه برحسب مقدار مؤثر بین دو فاز که برای شبکه در نظر گرفته شده است.  

 Um - ی حداکثر ولتاژ شبکه برحسب مقدار مؤثر بین دو فاز که آن مقدار را در شرایط کار عاد

  .در هر زمان و هر نقطه شبکه میتواند تحمل نماید 

آید  این ولتاژ شامل تعییرات موقت ولتاژ که در نتیجه اتصالی یا قطع ناگهانی بار زیاد پیش می 

  .نمیباشد 

  شرایط مصرف -  3  

برای تعیین کابل مناسب در هر طرح بخصوصی اطالعات زیر از لحاظ رعایت شرایط مصرف باید  

  :فته شود در نظر گر

  شرایط کار 3-1 

  Uولتاژ اسمی شبکه  3-1-1 

  Umحداکثر ولتاژ شبکه  3-1-2 

  فرکانس شبکه 3-1-3 

نوع اتصال زمین و در صورتیکه اتصال زمین از نوع مؤثر نمیباشد ماگزیمم زمان مجاز  3-1-4 

  .اتصالی یکی از هادیها به زمین در هر مورد 
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ظی که در برابر اضافه ولتاژهای خواص الکتریکی لوازم محاف 3-1-5 

  )در صورت وجود ( خیلی زیاد در نظر گرفته شده است 

ها در فضای آزاد و ارتفاع محل از سطح دریا بیش از  های انتهائی کابل وقتیکه جعبه 3-1-6 

  .متر و یا تحوالت جوی غیر عادی باشد  1000

  حداکثر جریان اسمی برای کار مداوم 3-1-7 

  .غیر در نظر گرفته شده بار مت 3-1-8 

  :یادآوری  

  .در حالت بار متغییر الزمست برای تعیین اندازه هادی منحنی بار در نظر گرفته شود  

حداکثر شدت جریانهائیکه ممکن است در موقع اتصال کوتاه بین فازها و یا فاز و زمین  3-1-9 

  .پیش آید 

  .ق بیافتد حداکثر زمان اتصال کوتاه که ممکن است اتفا 3-1-10 

  :اطالعات کلی مربوط به محل نصب  3-2 

  طول و پروفیل مسیر 3-2-1 

و چگونگی اتصال ) مثال مسطح یا مثلثی ( جزئیات طرز قرار گرفتن کابلها نسبت به هم  3-2-2 

  .پوشش فلزی هر کدام بهم و زمین 

  :کابلهای زیر زمینی  3-3 
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یا نصب در لوله و غیره تا  شرح جزئیات نصب مثال دفن در زمین 3-3-1 

ضد اشتعال مقاوم , و نوع روپوش خارجی مثال ضد زنگ ) اگر الزم باشد ( بتوان نسبت به نوع زره 

  .در برابر حرارت تصمیم گرفت 

  عمق قرار گرفتن کابل در زمین 3-3-2 

خاک رس یا زمین خاک ریزی , مثال ماسه ( ضریب حرارتی مقاومت و نوع خاک مسیر  3-3-3 

گیری یا بازرسی یا حد سیات تشخیص داده  این اطالعات براساس اندازه. باید ذکر گردد ) شده 

  .شده است 

  .گیرد  حداقل و حداکثر و حد متوسط حرارت زمین در عمقی که کابل قرار می 3-3-4 

موجود بودن کابلهای حامل جریان یا منابع حرارتی در مجاورت کابل مورد نظر با شرح  3-3-5 

  .مل کا

  .های آدم رو در صورت وجود  طول راه کانال یا لوله با فواصل دریچه 3-3-6 

  ها تعداد کانالها یا لوله 3-3-7 

  قطر داخلی کانال یا لوله 3-3-8 

  .ها اگر پیش از یکی باشد  فاصله بین هر یک از کانالها یا لوله 3-3-9 

  جنس کانال یا لوله 3-3-10 

  :های هوائی  کابل 3-4 

  حداقل و حداکثر و مقدار متوسط حرارت محیط 3-4-1 

  )ها  برای کابلهای مورد مصرف در محیط سربسته یا تونل( شرح جزئیات تهویه  3-4-2 
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  آیا کابل مستقیما در معرض تابش نور خورشید قرار دارد  3-4-3 

  :های غوطه ور در آب  کابل 3-5 

  . این نوع کابلها مشمول این استاندارد نمیباشند 

  انتخاب میزان عایق کابل -  4  

  .میباشد  Epو  Eو  ˚Eموارد زیر راهنمائی برای تعیین مقادیر مناسب مقادیر  

باید در نظر داشت که . جداگانه مراجعه میشود  2-4و  1-4در حالت مخصوص به بندهای  

  .معین میگردد  Epیا  Eو  ˚Eمعموال ضخامت عایق کابل از روی 

را از روی مشخصات احتیاجات شبکه تعیین میشوند و بایستی ضخامت عایق این ولتاژها منحص 

  .بیشتر از آنچه که تعیین شده انتخاب گردد 

  :Eو  ˚Eانتخاب  4-1 

بستگی به نوع شبکه و نوع اتصال زمین شبکه دارد و برای این منظور  ˚Eانتخاب  4-1-1 

  .شوند  ها به دو گروه طبقه بندی می شبکه

ین گروه شامل شبکه هائیست که در حالت اتصالی یک فاز از شبکه بزمین فقط ا - گروه اول  

  .برداری کرد  بمدت کوتاهی میتوان از آن بهره

و در حاالت    این زمان معموال نباید از یکساعت بیشتر باشد ولی برای کابلهای با میدان شعاعی 

 8دی این زمان نمیتواند بیش از توان زمان بیشتری را منظور داشت ولی در هیچ مور استثنائی می

  .ساعت باشد 

  :یادآوری  
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هائیکه قطع اتصال زمین آنها در  باید در نظر داشت که در مورد شبکه 

موارد اتصالی بطور خودکار و سریع نمیباشد و جریان بسرعت محدود نمیشود به عایق بندی کابل 

  .کند  صدمه وارد میĤید و عمر آنرا کم می

ای اغلب این عمل تکرار شود از لحاظ اقتصادی بهتر است آنرا جزء گروه دوم در نظر  اگر در شبکه 

  .گرفت 

برای هر دو گروهها . این گروه شامل شبکه هائی میباشد که جزء گروه اول نیستند  -گروه دوم  

E˚  نباید از آنچه که در ستون مربوطه جدول شماره یک ذکر شده وE  ازUm 0/85  کمتر باشد  

  )در صفحه بعد  1راجعه شود به جدول شماره م(  

  1جدول شماره 
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  Epانتخاب  4-1-2

 2که در جدول شماره ) Um(مورد قبول باید با در نظر گرفتن باالترین ولتاژ شبکه  Epمقدار  
  .داده شده است انتخاب گردد 

  2جدول شماره 

سه فاز در نظر گرفته شده  استاندارد شده که برای کابلهای مورد مصرف در سیستم Epمقدار 
  است 
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  :یادآوری  

سازمان  71میباشد که در نشریه شماره )) میزان عایق بندی تقلیل یافته (( کمتر از  1طبقه  

  .بین المللی الکتروتکنیک در مورد استاندارد همĤهنگی عایق بندی ذکر گردیده است 

  .مطابقت دارد  71ه شماره نشری)) میزان عایق بندی تقلیل یافته (( یا  2طبقه  

  .مطابقت دارد  71نشریه شماره )) میزان عایق بندی کامل (( با  3طبقه  

  .ها منوط به درجه امکان قرار گرفتن در مقابل اضافه ولتاژ میباشد  انتخاب هر یک از طبقه 

  :قرار گرفتن در معرض اضافه ولتاژ  4-2 

  :رد تأسیسات را میتوان بصورت زیر تقسیم بندی ک 

  :از نظر الکتریکی نوع بسته باشد  4-2-1 

قابل  2یا طبقه  1در صورتیکه شبکه کابلها در معرض ازدیاد ولتاژ بعلل عوامل جوی نباشد طبقه  

  .های فوق تابع ازدیاد ولتاژ داخلی میباشد  انتخاب یکی از طبقه. قبول حالت فوق میباشد 

  :از نظر الکتریکی نوع باز باشد  4-2-2 

صورتیکه شبکه کابلها در معرض ازدیاد ولتاژ بعلل جوی باشد و نیز در مواردیکه شبکه کابلها  در 

طبقه . به خط هوائی انتقال نیرو متصل باشد هر سه طبقه باید در اینحالت در نظر گرفته شود 

در صورت ( ای کابل بایستی همیشه و یا با توجه به درجه حفاظت وسیله برق گیر  ولتاژ ضربه

 A 71 - IECراهنمائی برای ایجاد همĤهنگی در نشریه متمم . همĤهنگی داشته باشد ) ود وج

ای  انتخاب طبقه بستگی به دامنه ولتاژ ضربه. سازمان بین المللی الکتروتکنیک ذکر گردیده است 

  ای که از جمله آنها ظرفیت خازنی و  در نظر گرفته شده دارد و ارزیابی آن به فاکتورهای پیچیده
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و این موضوع را نمیتوان در این . طول کابل میباشد بستگی دارد 

  .استاندارد ذکر کرد و در هر حالت بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد 

  ها بست سرکابل -  5  

که ممکن است با ( ای  ها بستگی به مقدار ولتاژ با فرکانس صنعتی و ولتاژ ضربه طرح سرکابل 

درجه حفاظت در برابر تأثیرات عوامل جوی و ) گفته شده فرق داشته باشد  آنچه که درباره کابلها

  .ارتفاع محل نصب از سطح دریا دارد 

  ای ولتاژ با فرکانس صنعتی و ولتاژ ضربه 5-1 

  .انتخاب میگردد  2-4این مقادیر با توجه به عوامل شرح داده شده در بند  

  تأثیر عوامل جوی 5-2 

هائی که در سر  أثیرات عوامل جوی به حداقل فاصله نشد و نوع مقرهدرجه حفاظت در برابر ت 

  .ها استفاده شده بستگی دارد  کابل

  ارتفاع محل از سطح دریا 5-3 

وزن مخصوص هوا در ارتفاعات زیاد کمتر از وزن مخصوص هوا در سطح دریا میباشد و فواصل  

ارتفاع از نظر سوراخ . کفایت ننمایند هوائی که در سطح دریا کافی باشند ممکن است در ارتفاعات 

  .شدن و جرقه در داخل روغن سر کابل تأثیری ندارد 

اند برای هر ارتفاعی  ای در شرایط متعارفی قرار گرفته های ضربه سر کابلهائی که تحت آزمایش 

  .متر از سطح دریا مناسب میباشند  1000کمتر از 

د در ارتفاعات باال استفاده کرد باید فاصله هوائی برای اینکه بتوان از دستورات این استاندار 

  .کند  توضیح داده شود زیرا که این فاصله هوائی بطور مناسبی مقداری از مقاومت را کم می
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برای حصول اطمینان از اینکه در ارتفاعات زیاد این شرایط برقرار باشد  

  .سبی ازدیاد یابد فاصله هوائی که بصورت معمول مشخص میگردد بایستی باندازه منا
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