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این دستورالعمل ها به منظور ارائه راهکارهای  مرتبط با نصب به 

اطمینان  از حفظ  جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی و

کابل های لئونی نامناسب   سالمتی و حفاظت در مقابل حمل

                      .قبل و حین نصب می باشد

 

                  حمل:

به محض دریافت کاال وقبل از تایید ترخیص کاال، کلیه  درامها و 

بررسی آسیب های  به منظور حلقه های کابل می بایستی

این آسیبها شامل شکستگی  احتمالی حین نصب بازرسی گردد.

گم درام، شل شدن کابل بر روی درام و رویه درام، شکستگی بدنه

شدن در پوش انتهای کابل می باشد، کلیه این آسیبها می بایستی 

 به شرکت حمل اعالم گردد.

اگر بسته بندی حفاظتی دور کابلها نظیر مقوا و یا حفاظ چوبی 

دور ریل  فیبر به منظور بازرسی سالمت کابل باز شود، می 

مدت کابل در انبار این بسته  بایستی در صورت نگهداری طوالنی

 بندی ها مجددا انجام پذیرد.

 انبار:

ریلها می بایستی در محلی که به این منظور طراحی وساخته 

انبار می بایستی قابلیت  شده است نگهداری و ذخیره گردد.

دسترسی کامیون و جرثقیل را داشته باشد اما از محل ترافیک 

قرارگیری تجهیزات می  محل .عبور ومرور فاصله داشته باشد

بوسیله  آنهابایستی دارای حفاظ باشد تا از آسیب دیدن 

تجهیزات عبوری جلوگیری گردد، همچنین تجهیزات می 

بایستی در محلی نگهداری شوند که در برابر سقوط تجهیزات برروی آنها، آسیب های مواد شیمیایی ،روغنی ، گازی، شعله آتش، عملیات جوش 

  محافظ گردیده باشد.                                                   کاری و دمای باال
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بهتر است ریلها جهت محافظت بیشتر در محیط داخلی سرپوشیده 

 نگهداری گردند.

اگر تجهیزات در محیط روباز و بیرونی می بایستی نگهداری گردند، 

 ریلها می بایستی برروی یک سطح مسطح سخت دارای درین و با

حفاظت باالسری یا یک پوشش مناسب مانند پارچه برزنتی و یا 

پوشش پلی اتیلنی مات جهت اجتناب از آسیب های باران و یا نور 

 آفتاب محافظت گردند.

برروی یک درام استفاده  موجودلئونی اگر فقط قسمتی از کابل 

انتهای باز کابل جهت جلوگیری از ورود رطوبت می می گردد ،

ه سیلد گردد ) مانند سیلد کارخانه ای اولیه کابل به بایستی دوبار

 همراه ته بند(. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

می بایستی به لبه داخلی  ، سر آزاد کابلریل حرکت دادندر زمان 

 بسته گردد. فلنج درام

 صورت کابلها می بایستی همیشه در حالتی که صفحه فلنج به

کابلها نباید برروی   گردند.قرارگرفته است نگهداری  عمودی

    نگهداری گردند، می بایستی  و یا برروی یکدیگر صفحه فلنج

ا زیر برروی یکدیگر نباید حرکت داده شوند که ریلها دقت گردد

 آسیب دیدن کابلها توسط صفحه فلنج کابل باعث این موضوع

                                                              می گردد. رویی

 

                                                                                              

روی زمین مهار گردد.ذخیره و  تجهیزات می بایستی توسط یک وسیله ای مناسب بر در صورت لزوم جهت جلوگیری از حرکت ریل، این

  ارائه می گردد انجام پذیرد. لئونی  دفترچه اطالعات فنی کابل درجه حرارت مناسب نگهداری که دربا توجه به  نگهداری کابل می بایستی
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 :نصب

  کمترین دما مناسب هنگام نصب

درجه سانتی گراد باشد و پیش  5جهت کاهش ریسک هنگام نصب،  کابل تنها هنگامی می بایستی نصب گردد که دمای محیط و کابل باالی 

درجه موجب بروز مشکالتی در نصب و  5درجه در هنگام نصب صورت گرفته باشد. دمای کمتر از  5بینی ها الزم جهت حفظ دمای باالی 

 نصب دارای درجات مختلفی می باشد.ین مشکالت بسته به ساختار کابل ومحل کشیدن کابل می گردد که ا

 

 

 کابل کشی:

نصب گردد که هنگام بازکردن، کابل  یمی بایستی به صورت لئونی درام کابل

 از باالی درام باز شود.

از تماس که  ،به صورتی باشد حلقه کابل نحوه قرار گیری توصیه می گردد 

 لوگیری . محل قراردادن حلقه کابل جهت جگرددکابل با زمین جلوگیری 

 سایش کابل بسیار مهم است.از

بدون توجه به اینکه کابل توسط ماشین کشیده شود و یا توسط انسان، می 

عداد ه باشد.در غیر این صورت تبایستی در هنگام کابل کشی یک نفر با یک گوه چوبی جهت جلوگیری از باز شدن بیش از حد کابل قرارداشت

 خیلی زیادی حلقه های باز شده در درام کابل ایجاد می شود.

رایطی تحت هر شو  باز شدن کابل از روی درام می بایستی با یک فشارکشش یکنواخت باشد و از فشار آوردن ناگهانی به کابل جلوگیری شود

 .معیار شعاع خمش کابل می بایستی رعایت گردد
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 امترهای نصبپار

 :کمترین میزان شعاع خمش مطابق توصیه استاندارد

Min. bending radius Type of cable 

Cable Ø x factor  

18 Single core unarmoured 

20 Single core armoured               

  

15 Multicore unarmoured > 
95mm2            

18 2Multicore unarmoured > 120mm 
20 Multicore armoured              

 

 : بیشترین حد کشش مجاز در حین نصب

factor formula Type of cable 
2N/mm p  

=50ơ  X Aơ Single core unarmoured(Cu) 
=50ơ X Aơ Single core unarmoured(Al)  
   

=50ơ X Aơ Multicore unarmoured(Cu) 
=50ơ X Aơ Multicore unarmoured(Al)  
   

K=9 2Kxd Single core steel wire armoured 
K=9 2Kxd Multicore steel wire armoured 
   

K=3 2Kxd Single core steel tape armoured 
K=3 2Kxd Multicore steel tape armoured  

  

ن وقتی ترکیبات خاصی جهت دستیابی به خصوصیتی ویژه در هالوژش بیرونی کاهنده حریق بدون کابلهای مقاوم در مقابل حریق با روک

 Limited Oxygen Indexترکیبات آنها به کار رفته باشد،  نیازمند توجه ویژه ای در هنگام نصب می باشند. به طور مثال در   

 Smoke Density, No Acid Gas Release and Flame Retardancy, Low کاهش می یابد.                      کابلی برخی  از خصوصیبات مکانیک

وقتی کابل برروی  سینی کشیده می شود می بایستی توجه شود جهت جلوگیری از ساییده شدن کابل،  سطح سینی دارای پستی و بلندی و 

  یا زبری نباشد.
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