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 فهرست مطالب
 ۴ مقدمه

 ۴ هدف و دامنه كاربرد ‐۱

 ۴ محدوده اجرا ‐۲

 ۴ استانداردهاي مورد استناد ‐۳

 ۵ دستور انجام كار ‐۴
 ۵  روش تكميل جداول  ‐١‐۴ 
 ۶ روش تعيين امتياز نهايي ‐۲‐۴ 
 ۱۳ هاي فنيمحاسبة امتياز نحوة ‐۳‐۴ 

  ۱۶  ها آزمون‐٥

 ۱۸   سه فازي فشار ضعيفهاخازنمشخصات ) ١(پيوست شماره 

  ۱۸    بسته بندي برچسبمندرجات) ٢(وست شماره يپ

  ۱۹  مشخصات پالک خازن) ٣(پيوست شماره 

  ۱۹  فهرست ملحقات و مستندات) ٤(پيوست شماره 
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 فهرست جداول
 ۷ ريبردا مشخصات محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته ‐ ۱جدول 

 ۸ شناسنامه كاالي پيشنهادي ‐۲جدول 

 ۹ مشخصات اجباري ‐ ۳جدول 

 ۱۲ پيشنهادي و امتيازدهي كاالمشخصات فني  ‐ ۴جدول 

 ۱۶ ها آزمون ‐ ۵جدول 

  ۱۸  ي فشار ضعيف سه فازهاخازنمشخصات   ‐ ۶جدول 

  ۱۸   بسته بنديمندرجات برچسب   ‐۷جدول 

  ۱۹  مشخصات پالک خازن  ‐ ۸جدول 

  ۱۹  فهرست ملحقات و مستندات  ‐ ۹ جدول
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  مقدمه 

نظربه اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيـت تجهيـزات وتوجـه بـه معيارهـاي فنـي                   

 تهيـة گيرندگان سـند مؤظفنـد درهنگـام        . مؤثربرعملكردآن ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابالغ مي شود          

 آن را درپيوست اسـناد منظورنمـوده، نـسبت بـه            عيف سه فاز  ي ثابت فشار ض   هاخازناسناد مناقصه خريد    

  . ارزيابي وامتيازدهي پيشنهادها اقدام نمايند

  متـشکل ( هـا خازن  پس از طرح و بررسي همه جانبه و تأييد دركميته ملي تخصصي            رالعملاين دستو       

، مـشاوران و اسـتادان      از كارشناسان شركت هاي برق منطقه اي، شركت هاي توزيع نيروي برق، سازندگان            

  . مي شود كليه شركت هاي توزيع ابالغ شرح زير بهنهايي شده و به) دانشگاه

  

  هدف و دامنه كاربرد‐١
ي ثابت هاخازن هاي كيفي در انتخاب و خريد اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي      

شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات، و  سازي و هماهنگو تهية اسناد مناقصه،  فشار ضعيف سه فاز

  .است ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم شده

  

   محدوده اجرا‐٢

اي سيستان  هاي توزيع نيروي برق كشور و شركت برق منطقه   محدوده اجراي اين دستورالعمل شركت     

  .باشند و بلوچستان مي

  

   استانداردهاي مورد استناد‐٣

ناي ويژگيهاي فني در اين دستورکار و رويه هاي انجام آزمايشها براي كنترل شاخـصهاي مـوردنظر، بـه                   مب

بـا تأكيـد    ( ترتيب استانداردهاي صنعت برق كشور، استانداردهاي ملي كشور، استانداردهاي بـين المللـي            

عت بـرق  كـه      هربخشي از اسـتانداردهاي صـن     . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است       ) IECبر

مرجع آن استانداردهاي بين المللي يا كشورهاي صنعتي پيشرفته است ، چنانچه ويـرايش جديـدي از ايـن                   
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و تأييـد آن     هاخازن استانداردهاي مرجع تدوين شده است، براساس تجديد نظر و طرح دركميته تخصصي           

  : استناد قرارگرفته اند ر موردبراين اساس ، استاندارد هاي زير در اين دستورکا.شد كميته ابالغ خواهد

 .۱۳۷۴ماه ي مورد استفاده در شبکه هاي توزيع،مهرخازن هافني استاندارد مشخصات   -١

2- IEC60831-1,60831-2 INTERNATIONAL STANDARD – Shunt power 
capacitors of the self-healing type for a.c system having a rated voltage up to 
and including 1000 V, 2002. 

 

   دستور انجام كار‐٤

   روش تكميل جداول‐١‐٤

. شـود   ام مـي  انجـ » محاسبة امتيازات فنـي   «و  » اريمشخصات اجب «      بررسي مشخصات فني در دوبخش      

  :ها به شرح زير است مراحل تكميل جداول و استفاده از آن

شـرايط و   همچنـين   و خـازن هاي خود در ارتبـاط بـا نـوع            خواسته) ۱( جدول شماره    درخريدار   •

  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

 توليـد و عرضـة آن ارائـه          فروشنده اطالعاتي از كاالي پيـشنهادي و سـابقة        ) ۲(در جدول شماره     •

 .كند مي

الزامـات و     الزامـي اسـت و فروشـنده بايـد          ) ٣( مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره           ارائة •

در پيـشنهاد خـود تـضمين       با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول           ا  مشخصات اجباري ر  

هاي بعدي    درصورت عدم تأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي           . نمايد

 . انجام نخواهد شد

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل كيفي كاالي مورد نظـر بـه      مشخصه) ٤(در جدول شماره     •

شود    توسط فروشنده تكميل    بايد »مقدار پيشنهادي «ستون  . ايب وزني آنها درج شده است     همراه ضر 

) ۳‐٤(توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند             » امتياز نهايي «و ستون   

 . صفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شود. تكميل گردد
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   امتياز نهايي روش تعيين‐٢‐٤

 با توجه به مقادير پيشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي           بايد، کميته فني خريد     براي تعيين امتياز كيفي   

و مطابق با روش ارزيابي و امتيـاز دهـي هـر کـدام از بنـدهاي                 ) ٤جدول شماره   (جدول امتياز دهي کاال     

منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضـرب           ١٠٠امتيازي را بر مبناي     ) ٤در ادامه جدول شماره     (فوق

بديهي است امتيـاز کـل از تقـسيم مجمـوع           . امتياز تعيين شده در ضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد         

  .آيد مي بدست ١٠٠امتيازهاي نهايي بر عدد 
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  برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱(جدول شماره 

  )روباز(outdoor  ثابت فشار ضعيف سه فازخازن   خازننوع 

  مثلث     خازني فازهانوع اتصال

  ................  )kVAr( ١ خازن يقدرت نام

  m / XLPE(..............) متراژ کابل  / نوع 

)mm2( اتصالسطح مقطع کابل
٢ ................ 

   خازنيواحدها يبسته بند
   از نوع فوم استفاده از ضربه گير □

  ک حباب دارياستفاده از ضربه گير از نوع پالست □

  کانکتور نوع 

  ...).............زيبه سا( متالي ب□

  .)...............زيبه سا( يبرنج □

  ....).........زيبه سا(ي سوسمار□

يرد
ف

  

   مقدار  واحد  شرح مشخصه

ف
دي
ر

  

 مقدار  واحد  شرح مشخصه

   ºC  ت محيط خارجحداقل درجه حرار  V  400   ۶   ولتاژ نامي ١
   m  ارتفاع از سطح دريا    Hz 50   ۷  فركانس نامي  ٢

  %  رطوبت نسبي درصد   ۸   3  ‐‐‐  تعداد فازها  ٣
  ‐‐‐  ٣نوع آب و هوايي منطقه  V      ۹  حداكثر ولتاژ سيستم  ٤

٥  
حداكثر درجه حرارت محيط 

  خارج
ºC   

  
    ‐‐‐    ٤سطح ونوع آلودگي منطقه  ۱۰

  

  

  . شود برداري تضمين مي هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره  با خواستهمطابقت كاالي پيشنهادي

 :كنندهنام شركت تكميل 

  

  : مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                 
  ۱ در پيوست شماره ۶ماره مطابق جدول ش 1

  . استخراج شود۱از جدول پيوست  2

  سبك، متوسط، سنگين بر اساس استاندارد پهنه بندي مناطق آب و هوايي کشور 3

  متوسط، سنگين و فوق سنگين سبک،4 
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  ١شناسنامه كاالي پيشنهادي) ۲(جدول شماره 

    خازنكشور سازنده  ١

    خازن)ليکو(نام سازنده عنصر/ کشور ٢

    )نام شركت(زنده خازن  نام سا  ۳

    سال ساخت ٤

٥ 
  نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

  ...) عرضه کننده انحصاري و ‐نماينده رسمي(

  

    النوع و تيپ كا ٦

۷ 
فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميـزان          

  فروش

  

  

  

    سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   ۸

    مدت گارانتي  ۹

  خدمات پس از فروش  ۱۰
  

  

۱۱  
هاي نصب و نگهداري و  نحوة ارائة دستورالعمل

  چگونگي آموزش

  

  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۲

  

  

  

  

  

 
 
  

نام شركت تكميل 

  :كننده

  

  : مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                 
  .شود شنهاد دهنده تكميل ميياين جدول توسط پ ١
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 )ک از سهي( مشخصات اجباري) ۳(جدول شماره 

  طح اجباريس  واحد  شرح مشخصه  رديف

  10+   تا 5- %   خطاي ظرفيت خازنيمحدوده حداکثر  ۱

۲  
ـ  تانژانت زاو  حداکثر بـدون کابـل    (  خـازن  نـال ي ترم  در تلفـات ه  ي

  )يارتباط
‐‐‐  5×10-4 

  ‐25تا + ºC  55  ١محدوده حرارتي بهره برداري  ۳

 ºC  70  ٢ديحداکثر درجه حرارت بدنه خازن در معرض تابش خورش  ۴
 hour  100000  نتظارحداقل طول عمر مورد ا  ۵

۶  
 قبل و بعد از آزمون  شدهيريت اندازه گيحداكثر اختالف بين ظرف

  تخليه 
% 2 

 V   حداقل اضافه ولتاژ مجاز    ۷

1.1Un 1.15 ساعت يا ۸ در Un در 

   ساعت در تمام۲۴ دقيقه در هر ۳۰

  طول عمر

   يا 

1.2 Un 1.3 دقيقه يا ۵ در Un ۱ در 

  بار در طول عمر ۲۰۰دقيقه، 

۸  
ــاژ ــداقل ولت ــا در  (ac)ح ــين ترميناله ــل ب ــل تحم ــه۱۰ قاب   ثاني

)Type Test ( ثانيه ۲و در )Routine Test(  
V  2.15 Un 

۹  
 ثانيه ۶۰ين ترمينالها و بدنه در  قابل تحمل ب(ac)حداقل ولتاژ

)Type Test ( ثانيه  ۱۰و يا در )Routine Test(  
kV 3 

  

 . شود ت اجباري مورد نظر خريدار تضمين ميمطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصا

نام شركت تكميل 

  :كننده

  

  :مهرشركت 

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

 

                                                 
  .اين محدوده را بازتر نمايندشرکتهاي توزيع با توجه به شرايط بهره برداري مي توانند  1

  .اين پارامتر را تغيير دهندشرکتهاي توزيع با توجه به شرايط بهره برداري مي توانند  2
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 )دو از سه ( مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح اجباري  واحد  شرح مشخصه  رديف

۱۰  
بـين  (حداقل ولتاژ استقامت عـايقي بـا مـوج ضـربه اي صـاعقه               

  ثانيه ۵/۵ تا 1.2/50μsبراي شكل موج ) لها و بدنهترمينا
kV  8  

 A  1.3 In  حداقل اضافه جريان در بهره برداري مداوم          ۱۱
 IP54 ‐‐‐  حداقل درجه حفاظت  ۱۲
  فيلم  پلي پروپيلن  ‐‐‐  )دي الکتريک(نوع عايق  ۱۳

  ‐‐‐  نوع الکترود  ۱۴
اليه نشاني فلز با لبه تقويت شده روي 

  دي الکتريک

  الزامي است  ‐‐‐   بصورت خودترميميحفاظت  ۱۵

  قطع کننده اضافه فشار داخلي  ‐‐‐  سيستم حفاظت در مقابل انفجار   ۱۶

  قابل رويت از سطح زمين  ‐‐‐  دارا بودن نشانگر معيوب شدن خازن در اثر اضافه فشار داخلي  ۱۷

  min 3   ولت  ۷۵  تا√Un ۲حداکثر زمان تخليه الکتريکي خازن از  ۱۸

  الزامي است  ‐‐‐  ١ مناسب و مقاوم در برابر شرايط محيطياستفاده از درپوش  ۱۹

۲۰  

پر کردن  محفظه اتصال باالي خازن با رزين جامد شـونده بـراي              

تامين استحکام مکانيکي الزم، آب بندي مناسب و عدم هـر گونـه             

  ترک و شکستگي در طول مدت عمر خازن 

  الزامي است ‐‐‐

  ‐‐‐   پيريحداكثر تغييرات ظرفيت خازن در آزمون  ۲۱
براي  % ۳براي فاز به فاز و متوسط % ۵  

  سه فاز

  آلومينيوم باشد  ‐‐‐  جنس بدنه  ۲۲

  

  

  . شود مطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

نام شركت تكميل 

  :كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                 
  . بر روي آن الزامي مي باشد .U.Vدر صورت استفاده از درپوش پالستيکي ارائه گواهي آزمون  1
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  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
 

 )سه از سه (مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح اجباري  واحد  شرح مشخصه  رديف

۲۳  

دارا بودن گواهي تايپ تست از آزمايشگاه معتبر مطابق با جـدول            

هاي کاال وانجام آزمونهاي جـاري مطـابق اسـتاندارد و بـا               آزمون

  ١استفاده از تجهيزات کاليبره

  الزامي است ‐‐‐

  ۲مطابق پيوست شماره   ‐‐‐  برچسب بسته بندي   ۲۴

  ۳مطابق پيوست شماره   ‐‐‐  پالک مشخصات خازن  ۲۵

  ۴مطابق پيوست شماره     فهرست اقالم و مستندات  ۲۶

  

                                                 
 .هاي آزمون نوعي را ارائه نمايد حت گزارشدرصورت نياز خريدار، فروشنده بايد اطالعات مربوط به بررسي ص 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 12 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
 

  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

 روش امتيازدهي واحد  شرح مشخصه  رديف
مقدار 

 پيشنهادي
  امتياز

ضريب 

  وزني

امتياز 

  نهايي

    ۸%     ۱‐۳‐۴بند   %  ت خازنيخطاي ظرفي۱

    ۱۳%      ۲‐۳‐۴بند  ‐‐‐  خازن ناليترم درتانژانت زاويه تلفات ۲

    ۱۱%     ۳‐۳‐۴بند  V  اضافه ولتاژ۳

    ۱۷%     ۴‐۳‐۴بند   ‐‐‐  درجه حفاظت۴

    ۹%     ۵‐۳‐۴بند   ‐‐‐  تغييرات ظرفيت خازن در آزمون پيري۵

    ۱۲%     ۶‐۳‐۴بند   ºC  حداکثر دماي محيط۶

    ۳%      ۷‐۳‐۴بند  ‐‐‐  ايندگي از کارخانه سازندهاحراز نم۷

    ۱۶%      ۸‐۳‐۴بند  ‐‐‐  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار۸

۹
گارانتي، آموزش و خدمات پس از 

  فروش
    ۶%      ۹‐۳‐۴بند   ‐‐‐

۱۰
 كيفيت و مديريتهاي  ارائه گواهينامه

  آزمونها از مراجع صالحيتدار
    ۵%      ۱۰‐۳‐۴بند   

    ۱۰۰% ‐‐‐  جمع

  

  

  

  

  

  

  . شود مطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي

نام شركت تكميل 

  :كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 13 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
  فني نحوة محاسبة امتيازهاي ‐٣‐٤

  خطاي ظرفيت خازني ‐۱‐۳‐۴

  :باشد  ازني مطابق جدول زير مينحوه محاسبه امتياز براي خطاي ظرفيت خ     

  امتياز  بازه تغييرات خطاي ظرفيت

  ۱۰۰  %۱۰ الي ‐%۲بين 

  ۸۰  %۱۰ الي ‐%۳بين 

  ۷۰  %۱۰ الي ‐%۴بين 

  ۶۰  %۱۰ الي ‐%۵بين 

 يخـازن هـا   درصـد  ۵/۰ يبررسا در صورت لزوم يو  ي آزمون جاري گزارشهايبررس يت خازني ظرفي محاسبه خطا يمبنا

ـ  هر سه فـاز در       ي خطا يرين خطا از متوسط گ    يضمناً ا .  باشد يدار م ي خر صيبه تشخ  يليتحو       ک دسـتگاه خـازن بدسـت      ي

  .دي آيم

  

   خازنناليترم  درتانژانت زاويه تلفات ‐۲‐۳‐۴

. کاهش تانژانت زاويه تلفات خازن نسبت به ميزان درخواستي حائز امتياز مي باشد که با روش زير امتيـاز دهـي مـي گـردد      

  . مي باشد۱۰۰تياز حداکثر ام

/ (مقدار پيشنهادي- مقدار اجباري)) = امتياز مقدار اجباري( × ۶۰+۶۰  

 
   اضافه ولتاژ‐۳‐۳‐۴

ـ  اسـت ، امت 1.25Un  ساعت که برابر با ۱۵۰۰ اضافه ولتاژ قابل تحمل در ي برايري آزمون پجيبر اساس نتا  ي و بـرا ۶۰از ي

  . مي باشد۱۰۰ر امتياز حداکث. با روش زير امتياز دهي مي گرددر ير مقاديسا

)) = امتياز يشنهادي مقدار پ -1.25Un) /1.25Un) × ۶۰ +۵۰۰  

 
  درجه حفاظت ‐۴‐۳‐۴

   .گيرد  تعلق مي۱۰۰و ۸۰ ،۶۰يها امتيازب يت به ترIP65 وIP54،IP55 براي درجه حفاظت   

  

  

  

   تغييرات ظرفيت خازن در آزمون پيري ‐۵‐۳‐۴

حـداکثر  .  درخواستي حائز امتياز مي باشد که با روش زير امتياز دهي مي گردد             ت خازن نسبت به ميزان    يرات ظرف ييکاهش تغ 

  . مي باشد۱۰۰امتياز 



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 14 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
  امتياز  تغييرات ظرفيت فاز به فاز خازن

۵%  ۶۰  

۴%  ۷۰  

۳%  ۸۰  

  ۱۰۰  و كمتر% ۲

  

  حداکثر دماي محيط  ‐۶‐۳‐۴

ط ي محيش حداکثر دمايدرجه افزا ۱ هر يه ازااز و بي امت۶۰، ) ۳( جدول شماره ۳ف يط مطابق ردي محي حداکثر دمايبرا

  . مي باشد۱۰۰ حداکثر امتياز . شودي منظور ماز اضافهي امت۴قابل تحمل ، 

  

   نمايندگي از كارخانه سازندهاحراز ‐۷‐۳‐۴

  ازيامت  اريمع

  ۶۰  بدون ارايه گواهي نمايندگي از کارخانه سازنده

  ۸۰  ارايه پيشنهاد از طرف نماينده کارخانه سازنده

  ۱۰۰  ارايه پيشنهاد از طرف سازنده اصلي

  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار ‐۸‐۳‐۴

  امتياز  معيار

  ۱۶  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۸  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران

بـا توجـه بـه سـوابق اسـتفاده از           ) گزار  مناقصه(بردار    رضايت بهره 

شرکتهاي توزيـع بـا ارائـه       گزار يا ديگر      محصول در شرکت مناقصه   

  گواهي معتبر

۱۶  

  . مي باشد۶۰ مجموع امتيازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ،امتياز نهايي

   گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش‐۹‐۳‐۴

  امتياز  معيار

  ۱۶   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۱۲  ارائه آموزش نصب

  ۱۲  پشتيباني و خدمات پس از فروش

  . مي باشد۶۰ مجموع امتيازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ،امتياز نهايي



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 15 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
   كيفيت و آزمونها از مراجع صالحيتدارتيريمدارائه گواهينامه هاي  ‐۱۰‐۳‐۴

از يکـي از مراجـع       داراي تاريخ اعتبار مشخصاً در مورد همـين کـاال          تاييديه هاي آزمون     ارائه ي   ،   آزمون    گواهي منظور از 

  :امتيازها تعيين مي شودارائه گواهينامه ها ي ذيل گاهي و کنترل کيفيت به شرح زير است که به تناسب آزمايش

  امتياز  عنوان رديف

  ۲۰ هاي  بين المللي آزمايشگاه  ۱

  ۱۵  هاي مرجع داخل کشور مانند پژوهشگاه نيروآزمايشگاه  ۲

  ۵   کيفيت تيريمدارائه گواهي   ۳

  . جمع مي شود۶۰امتياز فوق با عدد ) ۳ جدول شماره ۲۳رديف (سطح اجباري براي شرکت کنندگان داراي 

 مشابه داشته باشد با خازن تست انجام شده بر روي نمونه فروشنده مدارکي دال بر قابل تعميم بودن تايپ درصورتيکه: توجه

  .نظر خريدار قابل استناد است

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 16 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

  ها  آزمون‐٥

  

  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

   آزمونشرح رديف
نام و شماره 

  استاندارد
  شرط پذيرش/ مقدار

  )ن تستيروت( ي جاريهاآزمون

  آزمون ولتاژ بين ترمينالها ۱
IEC 60831-1   

  ۹‐۱بند 

 ثانيه بدون ۲ برابر ولتاژ نامي بمدت ۱۵/۲

  مي دايکيه الکتريا تخليشکست 

  آزمون ولتاژ بين ترمينالها و بدنه خازن ۲
IEC 60831-1   

  ۱۰‐۱بند
  ۳ جدول شماره ۹ف يت رديرعا

۳ 
آزمون اندازه گيري كاپاسـيتانس و محاسـبه        

  قدرت خروجي

IEC 60831-1  

  ۷ بند 
   ۳جدول شماره  ۱ فيت رديرعا

۴ 
آزمون اندازه گيري تانژانـت زاويـه تلفـات         

  خازن

IEC 60831-1   

  ۸بند 
  ۳ جدول شماره ۲ فيت رديرعا

  آزمون مقاومت تخليه الكتريكي داخلي ۵
IEC 60831-1  

  ۱۱ بند 
  ۳جدول شماره  ۱۸  فيت رديرعا

  آزمون آب بندي ۶
IEC 60831-1  

  ۱۲ بند

 ۲۰ ساعت با حداقل ۲بدون نشتي در مدت 

 يدرجه سانتيگراد باالتر از حد ماكزيمم دما

  کار

  )پ تستيتا (ي نوعيهاآزمون

  آزمون ولتاژ بين ترمينالها ۷
IEC 60831-1   

  ۹‐۲بند 

 ثانيه براي  ۱۰ت  برابر ولتاژ نامي به مد۱۵/۲

  مي دايکيه الکتريا تخليبدون شکست 

  آزمون ولتاژ بين ترمينالها و بدنه خازن ۸
IEC 60831-1   

  ۱۰‐۲بند
  ۳ جدول شماره ۹ف يت رديرعا

  آزمون پايداري حرارتي ۹
IEC 60831-1   

  ۱۳بند 

 ۲شتر از يتغييرات ظرفيت قبل و بعد از تست ب

 قبل و ه تلفاتيدرصد و تغييرات تانژانت زاو

   نباشد۰۰۰۲/۰شتر از يبعد از تست ب

۱۰ 
آزمون اندازه گيري تانژانـت زاويـه تلفـات         

  افتهيش ي افزايخازن در دما

IEC 60831-1   

  ۱۴بند 
  ۳ جدول شماره ۲ف يت رديرعا



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 17 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
  

  )ادامه(اه آزمون) ٥(جدول شماره 

  شرح آزمون رديف
نام و شماره 

  استاندارد
  شرط پذيرش/ مقدار

  )ادامه)( پ تستيتا (ي نوعيهاآزمون

  آزمون تخليه الكتريكي  ۱۱
IEC 60831-1   

   ۱۶ بند

 درصد قبل و بعد ۲عدم تغيير ظرفيت بيش از 

  تخليه الكتريكياز انجام تستهاي 

   خودترميميآزمون  ۱۲
IEC 60831-2   

  ۱۸بند 

        تغييري در ظرفيت خازنهيچگونه 

  پذيردنصورت 

   پيريآزمون  ۱۳
IEC 60831-2   

  ۱۷ بند
  ۳ جدول شماره ۲۱ف يت رديرعا

   تخريبآزمون  ۱۴
IEC 60831-2   

  ۱۹بند 

ن ي ب ولتاژ و تحمل يکيزي فعدم آسيب

 به مدت  ولت۱۵۰۰ زاني به منالها و بدنهيترم

  ب يآزمون تخر يدر انتها  ثانيه۱۰

۱۵  
ــا مــوج آزمــون  ــاژ اســتقامت عــايقي ب  ولت

  ضربه اي صاعقه

IEC 60831-1   

  ۱۵بند 
  ۳ جدول شماره ۱۰ف يردت يرعا

  

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 18 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
   سه فازي فشار ضعيفهاخازنمشخصات  :)١(پيوست 

  

  ي فشار ضعيف سه فازهاخازنمشخصات  )۶(جدول شماره 

  رديف
  قدرت خازن

) kVAr(  

  ظرفيت خازن

)μF(  

  جريان نامي

)A(  

 يو نوع رشته هاسطح مقطع 

  )mm2(کابل اتصال

 ي مفتول۵/۲  7.2  33.2  5  ۱

 ي مفتول۴ 10.8  49.7  7.5  ۲

 ي مفتول۴  14.5  66.3  10  ۳

 ي مفتول۶  18  82.9  12.5  ۴

 مه افشانين ۶  21.7  99.5  15  ۵

 مه افشاني ن۱۰  28.9  132.6  20  ۶

 مه افشاني ن۱۶  36.1  165.8  25  ۷

  

   بسته بندي برچسب مندرجات ):۲ (پيوست

  

    بسته بنديبرچسبمندرجات  )۷( جدول شماره

  شرح مشخصه  رديف

 درج گردد)) شكستني(( رتن ها واژهبر روي كا  ۱

 ها نوشته شود  بر روي كارتنخازن هاوزن خالص ، تعداد و قدرت   ۲

   بر روي هم بر حسب تعداد كارتن بر روي آنها مشخص گرددخازن هاحداكثر ارتفاع مجاز چيدمان كارتن   ۳

  ها درج گردد  بر روي كارتنخازن هانام و عالمت تجاري   ۴

  خازن هاشگر جهت قرار گرفتن يدرج فلش نما  ۵

   موجود در کارتنيخازن هاال يشماره سردرج   ۶

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
ي ثابت هاخازن الزامات ومعيارهاي ارزيابي فني

  فشار ضعيف سه فاز

  19از 19 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  11/5/1388 :تاريـخ بازنگري 

 
  مشخصات پالک خازن): ۳ (پيوست

  

  مشخصات پالک خازن) ۸( جدول شماره

  شرح مشخصه  رديف

  هاخازن سازنده و عالمت تجاري  کشور و کارخانهنام  ۱

 ي کالس حرارت، فرکانس ويولتاژ نام،  ان مجازي، جرقدرت   ۲

  سال ساخت  ۳

  م بودنيعالمت خود ترم  ۴

  نوع اتصال  ۵

  )در صورت وجود (يوز داخليعالمت ف  ۶

  عبارت قطع کننده اضافه فشار  ۷

  نالها و بدنهين ترميب يقيسطح عا  ۸

  درج استاندارد مرجع  ۹

  اليشماره سر  ۱۰

  ) در صورت وجود( ه يعالمت مقاومت تخل  ۱۱

  

  

   مستنداتفهرست ملحقات و ):٤(پيوست 

  

  لحقات و مستنداتمفهرست ) ۹( جدول شماره

  تعداد  شرح  رديف

   عدد۱   نگهدارنده هيپا۱

   عدد۳  )۱بر اساس سفارش درج شده در جدول شماره (کانکتور۲

   عدد۱  هي اتصال خازن به پايدي خورشمهره و واشر۳

  ک جلد در هر کارتني  يدستورالعمل نصب به زبان فارس۴

  



 

 

د ين، اساتيزات، مشاورين کننده تجهي سازنده و تام يع برق، شرکتها  ي توز يشرکتهااي،    هاي برق منطقه    شركتندگان محترم   يبا تشکر از نما   
ن دستورالعمل ي کردن ايي و نهاي تخصصي هايس و انجام بررسيش نويه پير که در مراحل مختلف تهي زر به شرحيدانشگاه و شرکت توان

 . موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورنديبا حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات کارشناس
 

 هاخازن ی مشخصات فنی بررسی مشارکت کننده در جلسات تخصصياعضا

 ريشرکت توان اورطلبي  اکبر مهندسيآقا

 ن الملليشرکت متن ب ن ياث الدي غپرويز  مهندسيآقا

 شرکت توانير آقاي مهندس مهرداد صمدي

 شرکت توانير  احمدي جعفري فريبا خانم مهندس

 توزيع برق آذربايجان شرقيشرکت   اقدميزي عزييحيآقاي مهندس 

 توانيرشرکت  عليرضا نظريآقاي مهندس 

 زدي يشرکت برق منطقه ا يزديف ير شريآقاي مهندس ام

  استان تهرانيع برق نواحيتوز شرکت يي بابايمصطفآقاي مهندس 

 خوزستانشرکت توزيع برق  اي نيدوارياسداله ام  مهندسآقاي

 کرمانشاهشرکت توريع برق  يکاووس رمضانيک  مهندسآقاي

 مشهدشرکت توزيع برق  ابوالفضل اشرف زاده  مهندسآقاي

 يخراسان جنوبتوزيع برق شرکت  ي قالسيمحمدعلمهندس آقاي 

 النيع برق گشرکت توزي  فرين بلوريغالمحسآقاي مهندس 

 شرکت توزيع برق استان مازندران يديآقاي مهندس شمس اله جمش

 شرکت فراکوه آقاي مهندس حسين شهابي

 شرکت پااليش نيرو آقاي مهندس محمود محموديان

 شرکت پرتو خازن سنيآقاي مهندس اصغرعلي ح

 شرکت صبا خازن آقاي مهندس محمد صادق حميدي

 


