
آموزش  و کارگاه عملی

کابل یاب و عیب یاب پوشش برق
خراسان رضویاستان-شرکت توزیع برق

MRT-700 FF
Smart Cable and Pipe Locator
Cable Fault Pinpointing System
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(Case Study)مطالعات موردی : دسته بندی مستندات

واحد فروش و بازرگانی شرکت فرآیند ارقام پرداز: مجری
استان خراسان رضوی–توزیع برق شرکت 
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: (Overview)بررسی اجمالی▪
داشتنن مسیریابی و عیب یابی کابل های برق دفن شده در خاک یکی از فعالیت های روزمره شرکت های توزیع برق در جهان استت 

.می باشداطالعات از موقعیت دقیق دفن کابل ها و امکان عیب یابی و تعیین محل دقیق عیوب کابل های مدفون بسیار حائز اهمیت

:(Problem)مشکل ▪
در روند بسیاری از پروژه های کوچک و بزرگ تاسیساتی   حفاری های شرکت ها جهت لوله گذاری و کابتل گتذاری   ارائته ختدمات

ستازمان هتای تعمیرات شبکه تاسیسات زیرزمینی   پروژه های توسعه شبکه تاسیسات و گاها در بسیاری از فعالیت های ستاخنمانی
باالی مصرفی در مواردی هم تنش های الکنریکی   جریان. مرتبط با تاسیسات یا پیمانکاران موجب آسیب به کابل های برق می شوند

.موجب آسیب کابل ها می شوند... و 
نه متی باشتند و مسیریابی دقیق و تعیین محل دقیق عیوب کابل های برق مشکل بزرگی بوده و گاها بسیاری از راهکارها بسیار پرهزی

. شرکت های توزیع برق نیازمند روش های و تکنولوژی های جدید در حوزه هسنند

کارشناسان این شرکت جهت ارائه خدمات آمتوزش 
کارگتاه برگتزاری تئوری و عملتی پتا از فتروش و 

عملی در شهر مشهد اسنان خراسان رضوی حاضتر 
شده و ننایج خیتره کننتده ی آن را در ادامته ارائته 

.شده است

FAP)راه حل پیشنهادی ▪ Solutions):
شترکت شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز بعنوان نماینده رسمی

Merytronicت های اسپانیا رنج وسیعی از تجهیزات تخصصی شرک
.توزیع برق را تامین می نماید

ی برق دفنتی دسنگاه تخصصی کابل یاب با قابلیت عیب یابی کابل ها
یکی از پرقدرت ترین و مدرن ترین تجهیتزاتMRT-700 FFمدل 

بتوده و بتا 2021این حوزه در جهان می باشتد ایتن محصتول ستال 
قابلیتتت هتتای منحصتتربفرد ختتود یتتک راهکتتار منفتتاوت در حتتوزه 

.آشکارسازی مسیر کابل و عیب یابی کابل ها ارائه داده است

یتک دستنگاه متولنی فرکتانا و بتا تتوان MRT-700 FFدستنگاه 
ه سنسور تعیین موقعیت بود7وات می باشد که مجهز به 10خروجی 

های برخی از قابلیت. و یک امکان اسکن سه بعدی را فراهم می سازد
:این دسنگاه را در ادامه معرفی می کنیم

و امکان نمایش کابل های مدفون بصورت 2Dنمایشگر دو بعدی -
واقعیت مجازی بر روی نمایشگر بطوری کته در وتورت حرکتت

ا می بینیم دسنگاه واکنش نمایشگر با زمانیکه بطور واقعی کابل ر
.یکسان است

همزمتان بتا ( زنتده)آشکارسازی کابل های بترق حامتل جریتان -
آشکارسازی دیگر کابل ها و لوله های فلزی مدفون

تعیین عمق پیوسنه و دقیق-
ف تشخیص دوری و نزدیکی به هدف جسنجو شده پتیش از کشت-

.آن و اعالم جهت حرکت به سمنی که هدف قرار دارد
کلمپ جهتت بارگتذاری کابتل هتای زنتده و مستیریابی آنهتا در -

.شرایطی که امکان اتصال مسنقیم به کابل ها نیست
و ارائه قابلیت تعیتین A-Frameسیسنم عیب یابی بسیار دقیق -

ساننیمنر 5محل عیوب مخنلف با دقت 
داخلی جهت تعیین محل دقیق کابل هتا و تهیته GPSمجهز به -

...و GISنقشه و گزارش جهت نقشه های ازبیلت 
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سنسور و نمایشگر دو بعدد  7مجهز به MRT-700دستگاه 

رین و و بسیار  امکانات تخصصی صنعت برق ، پرقدرت ت

ر یددابی پیشددرهته تددرین  ابددخ یددار خبددوب بددرق بددا قاب یددت  یدد

همزمان در جهان مدی باشدد و قدادر بده نمدایب دو بعدد  زیدر 
.می باشدReal-Timeزمین بصورت 



:(Result and Benefit)نتایج و فواید ▪
را دریافتت ( الکنرومغناطیستی)EMکارشناسان شرکت توزیع برق خراسان رضوی در جلسه آموزش تئوری مبانی و اوتول آشکارستازهای 

پا از اتمام دوره تئوری جهت ارائه آموزش عملتی و . آموزش داده شدACVG , ACCAنمودند و اوول عملکرد عیب یابی با تکنیک های 
. برگزاری کارگاه عملی در شهرسنان گل بهار حاضر شده و آموزش های عملی برگزار گردید

ردیتد تتابلوی در کارگاه عملی یکی از کابل هایی که معیوب بوده و واحد تعمیرات و پیمانکار موبوطه نیاز به آشکارسازی داشنند اننختاب گ
گاه منر اننخاب شده مسیریابی تمرین شد و در مرحله عیب یابی سیسنم عیتب یتاب دستن30توزیع تا یکی از مشنرکین با فاوله حدودی 

ری متورد الزم به ذکتر استت ایتن محتل پیشتنر توستط پیمانکتار دیگت)محل بسیار نزدیک به تابلوی توزیع را آالرم وجود عیب نشان داد 
با دقت بسیار خیتره کننتده MRT-700 FFدسنگاه ( جسنجوی عیب قرارگرفنه بوده و لیکن موفق به تعیین محل دقیق عیب نشده بودند

.ای محل دقیق عیب یکی از فازها را شناسایی کرده و پا از حفاری محل عیب مشاهده گردید

ا دو در مرحله بعد در محل ساخنمان های مسکن مهر یکی از کابل های مدفون دچار عیب شده بوده که همکاران شرکت توزیع برق بت
و استنفاده از فتریم ACVGدسنگاه خودشان اقدام به برقراری اتصاالت   مسیریابی و عیب یابی نمودند که پا از مسیر یابی و با روش 

. عیب یاب در ورودی یکی از ساخنمان ها عیب را تشخیص می دهند
.دقت بسیار باالی عملکرد دسنگاه موجب شگفنی و رضایت باالی کارشناسان و مدیران آن شرکت گردید

(دانش بنیان تولیدی)شرکت فرآیند ارقام پردار 
تولید کننده آشکارسازهای زیرسطحی و ابزار دقیق تاسیسات

www.fap-company.com
sales@fap-company.com

021-57812 / 021-88909577
@fapcompany
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