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 کاربرد دارند و ی ار یکه در موارد بس  ندیآ ی به حساب م  یکابل ها جزء ابزار 
کابل  قیو قطعا عا میداشته ا روزمره به وفور با آن ها برخورد یکارها در
مختلف   میبرق از چند س یها کابل .میا دهیشده به دور آن را د دهیچیپ

 .شده است دهیکش  یق یشده اند که به دور آن ها عا لیتشک

شود، انتقال برق  ی گفته م  کیبه عنوان نقش کابل ها در علم الکترون آنچه
کابل ها را   قی دهنده عا لیمواد تشک ایآ .خواهد بود ته یسیالکتر  انیو جر

 د؟ یشناس ی م

شده  هیتعب  ،ی ساختمان  یها ی کش  میوجود دارند که در س یادیز یها کابل
از   یبه منازل و موارد ی مصارف گوناگون مانند برق کش  یبرا نیزم ریدر ز

 یبرا ی مختلف یها قیکابل ها عا نیا در .روند ی به کار م لیقب نیا
 .شده است دهیچیبه دور آن ها پ ی احتمال  یها  بیاز آس یر یجلوگ

نوع کابل ها و مواد  نیا یها  قیشما را با عا میمقاله قصد دار نیا در
  نی که به کسب اطالعات در ا ی صورت در .میدهنده آن ها آشنا کن لیتشک

 .دییادامه متن را مطالعه بفرما  می کن ی م  شنهادیپ د،یباره عالقه مند هست 

 

 دارد؟ ییها یژگی و چه و ستیکابل چ قی عا 1#

  ی محسوب م  کی برق و الکترون ی ابزار در علم مهندس نی ها از کارآمدتر کابل
  لهیوس نیا  ونیعرصه ها مد  نیها را در ا شرفتیاز پ یار یبس شوند که
به  تهیسی الکتر انیو عبور جر ی برق کش یآنکه کابل ها برا لیدل به .هستند
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 نیبد .شود تیرعا زیآن ن ی و محافظت  ی منیجنبه ا دیروند، با ی کار م
از بروز  یر یجلوگ یحوزه برا نیمنظور استفاده از مواد نارسانا و مناسب با ا

ابزار   نیا یراه حل استاندارد ساز  یبرق گرفتگ  ریناخواسته نظ یها بیآس
  از شوند که ی م  میتقس ی مختلف یها به دسته ها  کابل .شده است نی تع
 .میکن ی اشاره م ری انعطاف پذ یآن ها به کابل ها انیم

 

آن ها در  یر ینحوه بکارگ نیتر  جیدارند که را ی کابل ها، کاربرد گوناگون  نیا
  یبرا ی مختلف یها  قیتوجه به نحوه کارکرد آن ها عا با  حمل و نقل است و

 .رود  ی به کار م ریمنع بروز سوانح جبران ناپذ
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رشته ها و مشاغل  ی در تمام  بایالزم است ذکر شود که از کابل ها تقر البته
ها به طور  قی عا یر یبکارگ اما .شود ی آن ها استفاده م نیساده تر ی حت

  قیکه عا ی مکان  .کابل ها وابسته است یر یکامل به کاربرد و نحوه بکارگ
دهند، در  ی نشان م  شتریآن ها ارزش خود را ب  ی من یاکابل و  یها

 .است ی مسکون یساختمان ها

 ی به کار م  تهیسی الکتر  انیجر می تقس  یبرق را برا یساختمان ها کابل ها در
 .ردیشده انجام گ نی تع  یبراساس استانداردها دیآن ها با ساخت برند که

 کابل قیعا یها یژگیو 1-1#

خاطر  نانیو با اطم ی را داشته باشد که به راحت یی ها ی ژگ یو دیبرق با قیعا
همانطور که از نام آن بر   قیواقع نقش عا در .استفاده از آن ممکن باشد

ها  میس ی خارج یبه فضا تهیسی الکتر انیاز ورود جر یر یجلوگ د،یآ ی م
  یی ها قیعا یدارا  یی درون کابل خود به تنها یها میس .شود ی م انیب

 .کابل خواهد بود قیعا فهیآن ها به طور کامل وظ  پوشش هستند اما

  ی ارتجاع تیکابل خاص یها قیتوجه داشت که عا ستیبا ی م  جهینت در
 نیهمچن .از آن ها سخت و زمان بر نباشد استفاده دارند که ازیرا ن یی باال

به آن توجه کرد، ضخامت استاندارد   دیبا نهیزم نیکه در ا یگر یبحث د
 .کابل است قیعا

  یشده برا نیتع ینکردن استانداردها تیاز کابل ها متاسفانه با رعا ی برخ
 نیرا بد یاد یز  خطرات  نازک گرفته و اریکابل، آن را بس قیضخامت عا
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 یبرا یا هیال  نیبر ا عالوه .کاربران آن ها رقم خواهند زد یبرا لهیوس
 ی ط یها و حوادث ناخواسته مح بی آن در برابر آس قیابل و عاحفاظت از ک

خواهد  دهیکابل کش  یرو لیقب نی از ا یو موارد لیمانند گرد و خاک، س
نوع  نهیدر زم  زینقش غالف ن نیبنابرا  .شود ی آن غالف گفته م  به شد که

اگر از غالف استفاده  رایز .برخوردار است یی باال تیاز اهم زین قیکاربرد عا
خطر برق  ق،یعا  ی نشود، در صورت برخورد کابل با آب و عدم ضخامت کاف

 .خواهد کرد  دیرا تهد یاد یافراد ز ی گرفتگ

 .پرداخت میکابل خواه قیدهنده عا لیمواد تشک  حیادامه به توض در
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 شده است؟  لیتشک یکابل از چه مواد  قی عا 2#

  انیکابل از ورود جر یها قیعا م، یکرد که قبال هم به آن اشاره همانطور
که  یز یآن چ نی بنابرا .کنند ی م یر ی خارج کابل جلوگ یبه فضا تهیسی الکتر

مواد   نوع برخوردار است،  یی باال تیکابل از اهم یها  قیدر ساخت عا
  ی را که همه م یقی عا نی تر جیرا .شود ی دهنده آن ها محسوب م  لیتشک

 ی از مواد به کار رفته در برخ ی کی لی دل نیهم به .است کیشناسند، پالست
 .خواهد بود  کیالست ای کیکابل، پالست یها قیعا

مواد کاربرد   نیکابل ها در ساخت ا قیکاغذ به عنوان عا زین گریموارد د در
منظور   نی بد زین یمر یاز مواد پل ،یعلم و تکنولوژ  شرفت یبا پ اما .دارد

 .میکن  ی اشاره م  نلیو ی آن ها به پل  انیم از شود که  ی استفاده م 

  تیحائز اهم اریکابل بس یها  قیکه در حوزه ساخت عا ی از نکات  ی کی
با توجه به نکته  رای ز .شود ی از آن ها محسوب م  یاست، قدرت برق عبور 

اقدام  قیدر ساخت عا منیاستفاده از مواد مناسب و ا یبرا دیشده با انیب
عبور در کابل ها  یپر قدرت برا یباشد برق هاعنوان مثال اگر قرار  به .کرد

از  شیکه پ می استفاده کن قیبه عنوان عا یی کاغذها  از دیانتخاب شوند با
 .آن به روغن آغشته شده باشند

ساخته  ومینیآلوم  ایکابل ها از مس  ف،یفشار ضع یدر کابل ها  نیهمچن
 قیجنس از عا نی ا .است XLPE آن ها یمناسب برا قیخواهند شد و عا

کاربرد   زیفشار متوسط ن یدر کابل ها ی از برق گرفتگ یر یجلوگ یها برا
 .دارند یادیز
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 قیعا یبازده ش یافزا 1-2#

آن ها را از حوادث  دیکابل ها با قیو طول عمر عا ی بازده  شیافزا یبرا
  یی فشارها ایضربه کابل ها را از هر گونه  دیبا .زا در امان نگه داشت بیآس

 .شود، حفظ کرد ی به آن ها وارد م  ی کیمکان یرو یکه بر اثر اعمال ن
 دیشده اند، امکان اکس لیکه از فلزات تشک لیدل نیها به ا میس نیهمچن

رطوبت که   رینظ ی کابل ها را از عوامل دیبا نیبنابرا .شدن آن ها وجود دارد
 .بخشد، دور نگه داشت ی در فلزات را سرعت م ی عمل زنگ زدگ
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 یجمع بند 3#

 ضرورت  کاربرد داشته اند که ی مختلف یدر جاها میقد یها از زمان ها  کابل
برق از منبع به مناطق گوناگون   انیانتقال جر یبرا زیاستفاده از آن ها ن

 دیاز آن ها به طبع با تهی سیالکتر انیعبور جر لیبه دل اما .شود ی م انیب
افراد را  تیلحاظ شود که امن  یابزار کاربرد  نیدر ساخت ا یی ها ی ژگ یو

 .کند نی تام

 نهیزم نیکابل توسط افراد متخصص در ا قیاستفاده از عا لیدل نیهم به
 با .شد شنهادیپ ی برق گرفتگ  رینظ ی احتمال  یها بیاز آس  یر یجلوگ یبرا

  ی انجام م یشتر یخاطر ب نانیها استفاده از کابل با اطم قیعا یر یبکارگ
مقاله  نیتوجه کرد که در ا  یبه موارد دیبا زیها ن قیدر ساخت عا اما .شود
در ساخت  یاز مواد  ستی با ی عنوان مثال م به .میآن ها پرداخت انیبه ب

  یبرق عبور  انیبا جر متناسب نباشد و نیآن ها استفاده شود که خطر آفر
 ریاخ یو در سال ها کیالست ک،ی منظور پالست نیبد .شود نیاز کابل تع

 قیعا یآماده ساز  یبرا د،یآ ی به حساب م  یمر یکه جزو مواد پل لینیو ی پل
به نوع کاربرد کابل ها  دیالزم است ذکر شود که با البته .روند ی ها به کار م

 .توجه کرد  قیعا نیانتخاب بهتر یبرا زین

است، ضخامت   تیحائز اهم اریدهنده آنچه بس لی بر مواد تشک وهعال
موضوع در  نی صورت عدم توجه به ا در .شود ی م انیبه کار رفته ب قیعا

 وجود خواهد داشت.  یار یاحتمال بروز خطرات بس یفشار قو یکابل ها


