ضشوت تَصیغ ًیشٍی تشق استاى ایالم

دستورالعمل های مهنذسی کارتزدی شثکه های توسیع

هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ هٌْذسی  -دفتش هٌْذسی ٍ ًظاست

دستورالعمل اجرای سیستم ارت میله ای در شبکه های توزیع

الف  :مشخصات الکتزودهای ميله ای
 تشای استفادُ اص الىتشٍدّای هیلِ ای ،هیلِ ّایی اص جٌس هس یا فَالد تا سٍوص هس ٍ یا فَالد گالَاًیضُ پیطٌْاد هیطَد. لؽش الىتشٍدّای هیلِ ای اص جٌس هس  12هیلیوتش ٍ فٍالد تا پَضص هس  16هیلیوتش ٍ تشای هیلِ ّایی اص جٌس فَالد گالَاًیضُ  16هیلیوتش پیطٌْاد هیطَد. ؼَل هیلِ است تایستی  2هتش تاضذ سین اصلی اتصال تِ صهیي وِ اص سش چاُ ّای است یا الىتشٍدّای هیلِ ای گشفتِ ضذُ ٍ تِ ضثىِ فطاسظؼیف یا پایِ سٍضٌایی هؼاتش ٍصل هیطَد ،تایستی واتلپشٍتَدٍس هسی تا همؽغ  1 ×25تاضذ.
 استفادُ اص الىتشٍدّای هیلِ ای دس هٌاؼك خطه وِ سسیذى تِ الیِ ّای هشؼَب خان دس ػوك ون اهىاًپزیش ًیست  ،تَصیِ ًویطَد.ب  :نحوه اجزا ( نصة ميله ارت )
 - 1چاّی تِ لؽش تمشیثی  60-90ساًتیوتش ٍ ػوك  2هتش حفش وٌیذ.
 - 2هیلِ است سا دس ٍسػ چاُ ؼَسی تىَتیذ وِ  50ساًتی هتش اص هیلِ است دس داخل صهیي فشٍ سٍد ٍ سش هیلِ است  50ساًتیوتش پاییيتش اص سؽح چاُ تاضذ .
 - 3تٌتًَیت سا تِ دٍس هیلِ تِ صَست دٍغاب سفت واهالً تْن صدُ ( 35دسصذ تٌتًَیت ٍ  65دسصذ آب) تخلیِ وٌیذ  .ایي واس سا تا  50ساًتیوتش پاییي تش اص لثِ
فَلاًی هیلِ است اداهِ دّیذ .
 - 4اتصاالت الصم سا تِ هیلِ است اًجام دّیذ  .دس صَست توایل دسیچِ تاصدیذ سا ًصة وٌیذ ٍ یا حفشُ سا واهالً تا خان سشًذ ضذُ پشوٌیذ  ،دس صَست حساس
تَدى هحل  40دسصذ تٌتًَیت سا تا خان ٍ آب هخلَغ وشدُ ٍ گَدال سا پشوٌیذ .
ٌّ - 5گام پشوشدى حفشُ ظشٍسی است ّش  20ساًتیوتش وِ تا هَاد پش هی ضَد ُب هحط طلِ ای ضذى دٍغاب  ,تضسیك تا واهالً تِ هیلِ است تچسثذ  ،ایي ػول
فطشدگی ٍ چسثٌذگی الیِّا سا تِ هیلِ است افضایص دادُ ٍ تِ پشوشدى فعای خالی ووه هیوٌذ .
 - 6تا تَجِ تِ ایٌىِ ًیاص است ًین هتش اص استفاع چاُ تا تٌتًَیت تِ صَست دٍغاب سفت پش ضَد  300تا  400ویلَگشم تٌتًَیت خطه هَسد ًیاص خَاّذ تَد .
تثصزه :
الف  -دس صَستی وِ تا ایجاد یه چاُ تِ هماٍهت ووتش اص  5اّن ًشسیذین هی تایست چاُ دیگشی تا ّویي هطخصات دس فاصلِ حذالل  6هتشی
اص چاُ اٍل حفش ضَد .ظوٌاً استثاغ دٍ چاُ هی تایست هؽاتك سٍش صیش اًجام گیشد
واًالی تِ ػشض  30تا  40ساًتیوتش تِ ػوك 75ساًتیوتش ٍ تِ ؼَل هَسد ًظش حفش وٌیذ . اگش ػوك ًفَر یخصدگی خان تیطتش اص  75ساًتیوتش تاضذ تایذ واًالی ػویكتش (تا صیش الیِ یخصدگی) حفش ضَد .وف واًال سا تا استفاع  10ساًتیوتش اص تٌتًَیت تِ صَست دٍغاب سفت(  35دسصذ تٌتًَیت ٍ  65دسصذ آب) پشوٌیذ . سین سا سٍی الیِ تخَاتاًیذ .سٍی سین سا تِ استفاع  15ساًتیوتش تا تٌتًَیت تِ صَست دٍغاب سفت تپَضاًیذ. بلیِ واًال سا تا خان سشًذ ضذُ پش وٌیذ . تا تَجِ تِ حجن واًال ٍ ضشایػ روش ضذُ تشای ّش هتش ؼَل 30-45 ،ویلَگشم تٌتًَیت خطه هَسد ًیاص خَاّذ تَدب  -استفادُ اص ًوه ٍ صغال تذلیل جلَگیشی اص پذیذُ خَسدگی الىتشٍد  ,دس ایي ًَع سیستن هوٌَع هی تاضذ.
ج ًَ -الص هطاّذُ ضذُ دس دستَسالؼول ٍ یا هَاسدی وِ دس حیي اجشا تِ آى تشخَسد هی ضَد جْت تصحیح دستَسالؼول هی تایست تِ ایي دفتش اسسال گشدد
د -ایي دستَسالؼول فمػ جْت ایجاد است الىتشیىی ضثىِ ّای فطاسظؼیف ٍ یا است الىتشیىی ٍ حفاظتی پایِ ّای سٍضٌایی هؼاتشواستشد داسد لزا جْت ایجاد
است حفاظتی ٍ الىتشیىی تشاًس تایستی اص است صفحِ ای هؽاتك دستَسالؼول هشتَؼِ استفادُ گشدد.
توجه مهم  :اجزا و انتخاب نوع سيستم ارت اختياری نثوده و تایستی تزاساس تزآورد اوليه طزح و دستورکارصادره صورت پذیزد
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وویتِ فٌی ؼشاحی  :آلایاى هٌْذسیي تطیشی ,هحوذلاسوی ,غذیشی  ,سضیذتیگی  ,هصؽفی هحوذی ,خاًن هٌْذس تٌثا
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