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 كيلوولت 20كات اوت فيوز اعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني 

ي سازنده و ها شركت پژوهشگاه نيرو، ي توزيع نيروي برق،ها شركتبا تشكر از نمايندگان محترم 
نويس و انجام  تجهيزات و شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهيه و بازنگري پيش   كنندة نيتأم

ي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات كارشناسي ها يبررس
العمل توسط آقاي مهندس اوليه اين دستور بازنگريموجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً 

 است. شده نجاما رسول نوران
 

 -1 آقاي مهندس مهرداد صمدي شركت توانير
 -2 خانم مهندس سارا قرشي شركت توانير

 -3 آقاي مهندس سيامك ابيضي پژوهشگاه نيرو
 -4 رسول نوران آقاي مهندس شركت توانير

 -5 يديام يمهدآقاي مهندس  شركت توزيع نيروي برق استان مركزي
 -6 آقاي مهندس فرشيد بيطرف شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

 -7 يمهندس حشمت عبدل يآقا شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
 -8 آقاي مهندس محسن ابوترابي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد 

 -9 مهندس محمد صادق غفوري يآقا ياريشركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بخت
 -10 آقاي مهندس مظفر خادمي شركت توزيع نيروي برق استان البرز

 -11 مهندس رضا پهلوانآقاي  شركت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز
 -12 مهندس محمد آقابابائيآقاي  شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

 -13 آقاي مهندس كامبيز طاهرخاني شركت دالمن
 -14 آقاي مهندس هومن مرتضايي شركت نيرو كليد پارس

 -15 غالمحسين شيرانيآقاي مهندس  دلتاسازان سپاهانشركت 
 -16 كريم حدادآقاي مهندس  شركت آرا نيرو سپاهان

 افرا نينو يشركت سامانه ها
 )INEC TC 32دبير كميته فني متناظر فيوزها (

 -17 خانم مهندس زهرا شفيعي

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  5 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 مقدمه 
نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و با توجه به معيارهاي فني مؤثر بر 

ي اسناد مناقصه  شود. گيرندگان سند موظفند در هنگام تهيه ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا، ابالغ مي عملكرد آن
هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي فني، براساس خريد كات اوت فيوز، آن را در پيوست اسناد منظور نموده و 

 شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام كنند.  اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارايه
هـاي توزيـع    اين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته تخصصي كـات اوت (متشـكل از كارشناسـان شـركت    

هاي )، جهت ابالغ به كليه شركتشركت توانير و تجهيزات كنندگان نيتأم و سازندگان رو،يوهشگاه نپژ نيروي برق،
 توزيع، نهايي شده است.

1-  0Bهدف و دامنه كاربرد 
فيوز و    هاي كيفي در انتخاب و خريد كات اوت اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي

شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاي ي اسناد مناقصه، هماهنگ سازي و  تهيه
 است. سطح كيفي آنها تنظيم شده

آزاد)  ي(قابل نصب در فضا Class Aكيلوولت و به شرح  20در شبكه  به كار رفته ياوت فيوزها كليه كات
 گيرند. در چارچوب اين دستورالعمل قرار مي ،ISIRI 6766-2در استاندارد 

2- 1Bمحدوده اجرا 
 باشند. هاي توزيع نيروي برق كشور مي شركت ر ويشركت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل

3- 2Bاستناد استانداردهاي مورد 
 به موردنظر، هايشاخص كنترل براي هاآزمايش انجام هاي رويه و دستوركار اين در فني هايمبناي ويژگي

) و IEC بر تاكيد با( الملليبين استانداردهاي كشور، ملي استانداردهاي كشور، برق صنعت استانداردهاي ترتيب
 استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است . 

 صنعتي كشورهاي يا الملليدر هربخشي از استانداردهاي صنعت برق  كه مرجع آن استانداردهاي بين
 در طرح و نظر تجديد براساس گردد، دوينت مرجع استانداردهاي اين از جديدي ويرايش چنانچه است، پيشرفته

مورد استناد ي زير استانداردها اساس، اين بر. شد خواهد ابالغ كميته، آن تاييد و فيوز اوت كات تخصصي كميته
 :اندقرار گرفته

(معادل  1390، »: فيوزهاي دفعي2قسمت  -فيوزهاي فشار قوي«  ،6766-2استاندارد ملي ايران شماره  -1

IEC 60282-2 ed3.0:2008( 
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( براي استفاده داخلي و HV) فشار قوي هاي پليمري )بسپاري( مقره«  ،18232استاندارد ملي ايران شماره  -2

 (IEC 62217:2012)معادل  1393، «هاي آزمون و معيارهاي پذيرش روش  تعاريف کلي، -بيروني

قسمت  -ولت 1000هاي خطوط هوايي با ولتاژ اسمي بيشتر از  مقره«  ،2480-1استاندارد ملي ايران شماره  -3

هاي  روش  اصطالحات و تعاريف، -.a.cاي ه اي براي سيستم هاي سراميكي يا شيشه اول: واحدهاي مقره

 (IEC 60383-1:1993)معادل  1386، «آزمون و معيارهاي پذيرش

4- IEEE Std C37.42, “IEEE Standard Specifications for High-Voltage (>1000 V) Fuses and 

Accessories”, 2016. 

5- IEC 60815, Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted 

conditions”, 2008. 

6- IEC 60587, “Electrical insulating materials used under severe ambient conditions – Test 

methods for evaluating resistance to tracking and erosion”, 2007. 

 انجام كار دستور -4

 روش تكميل جداول -4-1
شود. مراحل  انجام مي« محاسبة امتيازات فني«و « مشخصات اجباري«در دوبخش بررسي مشخصات فني 

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

  کات اوت فياوز و همچناين شارايط و    در ارتباط با نوع را هاي خود  خواسته (1جدول شماره ) درخريدار

 نمايد. مياعالم  برداري مشخصات محل نصب و بهره

  کند. توليد و عرضة آن ارائه مي  ( فروشنده اطالعاتي از کاالي پيشنهادي و سابقة2دول شماره )در ج 

  الزاماات و مشخصاات    ( الزامي است و فروشانده باياد   3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره )  ارائة

د. درصورت عادم  در پيشنهاد خود تضمين نمايبا درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول اجباري را 

 هاي بعدي انجام نخواهد شد.  تأمين هريک از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

 ( مشخصه4در جدول شماره )  هاي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل کيفي کاالي مورد نظر به همراه

شود و ستون  تكميلبايد توسط فروشنده « مقدار پيشنهادي«ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

( تكميل گردد. 2-4) توسط کميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند« امتياز نهايي«

 صفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شوند.
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 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
دير پيشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي براي تعيين امتياز کيفي، کميته فني خريد بايد با توجه به مقا

)در ادامه  يابي و امتياز دهي هر کدام از بندهاي فوقز( و مطابق با روش ار4)جدول شماره  جدول امتياز دهي کاال

سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در  .منظور نمايد 100( امتيازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدست  100م بر يتقس زني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز کل از مجموع امتيازهاي نهاييضريب و

 باشد. مي 60حد نصاب امتياز کيفي %  آيد. مي
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 شود.  برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كاالي پيشنهادي با خواسته

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 1برداري بهره مشخصات محل نصب و شرايط وهاي خريدار و  خواسته( 1جدول شماره )

 هاي خريدار خواسته

يرد
 ف

 خواسته خريدار نوع خواسته

  A 100              A  200  جريان پايه فيوز  1

 kA6                 kA8   2جريان نامي قطع اتصال کوتاه متقارن  2

  سراميكي         سيليكوني  نوع مقره  3

  A      B            C            D                     E 3نوع دستک )براکت( نصب  4

 موارد ديگر                B  نوع                A  نوع 4بت فوقانينوع کنتاکت ثا  5

 نوع ترمينال ورودي و خروجي  6
    پيچ و مهره        کلمپ از نوع شياردار با شيار موازي

 سايز: .............  5کابلشو

 ترمينال ورودي و طول جنس  7

  cm 2/0 ± 3 با طول  برنز يا برنج قلع اندود

full bimetal extrude با طول  دوپيچهcm  2/0 ± 6  

 cm  .........با طول  ......................... 6ساير:

 ترمينال خروجي و طولجنس   8

  cm 2/0 ± 3 با طول  برنز يا برنج قلع اندود

full bimetal extrude با طول  دوپيچهcm  2/0 ± 6  

 cm  .........طول  با ......................... 7ساير:

                                                 
 شود.  اين جدول توسط خريدار تکميل مي 1
هاي نزديک فوق توزيع،  كيلوآمپر )در انشعاب 8تر از  هاي بيش با توجه به اينکه سطح اتصال كوتاه در شبکه توزيع باالتر رفته است، براي جريان 2

 )پاور فيوز( يا از تجهيز ديگري استفاده شود. Bباشد( از فيوز كالس  كيلوآمپر مي 8و ... كه سطح اتصال كوتاه باالتر از  DGهاي حاوي  شبکه

 ( انتخاب گردد.2مطابق پيوست شماره ) 3
 ( نشان داده شده است.3در پيوست شماره ) Bو Aشکل  شماتيک نوع كنتاكت فوقاني براي 4
 در اين صورت در ترمينال ورودي بايد دو سوراخ به نحوي تعبيه شوند كه دو كابلشو به طور مستقل قابليت باز و بست داشته باشند. 5

 هاي خريدار درج گردد. ژه متناسب با خواسته در مناطقي با سطح آلودگي وي 6

 هاي خريدار درج گردد. ژه متناسب با خواسته آلودگي وي در مناطقي با سطح 7
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 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  9 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 شود.  برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كاالي پيشنهادي با خواسته

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

 1برداري بهره مشخصات محل نصب و شرايط وهاي خريدار و  خواسته( 1جدول شماره )

 برداري مشخصات محل نصب و بهره شرايط و

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

 kV 20  ولتاژ نامي  9

 Hz 50 فرکانس نامي  10

 3 --- تعداد فازها  11

 kV 24  حداکثر ولتاژ سيستم  12

 ثرؤصورت غيرم زمين شده به --- نوع سيستم زمين  13

  m/s حداکثر سرعت باد  14

  m/s باد در شرايط يخ زدگي حداکثر سرعت  15

  mm حداکثر ضخامت اليه برف  16

  g بار زلزله  17

  C° حداقل درجه حرارت محيط  18

  C° حداکثر درجه حرارت محيط  19

  C° ساعته 24حداکثر دماي ميانگين هوا محيط در دوره   20

  % رطوبت محيط  21

  m ارتفاع از سطح دريا  22

  ---  1سطح آلودگي منطقه  23

 

 

                                                 
 ((4، سنگين، فوق سنگين و ويژه )مطابق پيوست شماره )متوسطسبک،  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  10 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 شود. تضمين مي پيشنهاد دهندهصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امضاء

 

 

  1( شناسنامه كاالي پيشنهادي2ماره )جدول ش

  کشور سازنده   1

  نام سازنده )نام شرکت(  2

  نام و کشور سازنده مقره  3

  سال ساخت  4

5  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

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

 Order) نوع و تيپ کاال با درج کد سفارش  6

Code) 
 

ن با ذکر نام، کشور، تاريخ و فهرست خريدارا  7

 ميزان فروش
 

  سابقه کارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   8

  مدت زمان گارانتي تعويض  9

  مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش  10

  نحوة ارائة آموزش نصب و نگهداري  11

  نوع بسته بندي  12

13  

مقاومت الكتريكي ميله کوتاه کننده قوس 

اي  ايط آزمون نمونهگيري مطابق شر )اندازه

 مقاومت الكتريكي(

 

  حداکثر زمان تحويل بر حسب روز  14

  نرخ خرابي در دوره تضمين  15

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  16

                                                 
هاي ضميمه  اين جدول توسط پيشنهاد دهنده تکميل مي شود. ضمنا در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگه 1

 استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  11 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شركت   
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

  ) مشخصات اجباري3( دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 مشخصات عمومي

1  
صاعقه خشك در طول فاصله   ولتاژ ضربهحداقل 

 Up(* kV(peak) 145جداكنندگي پايه فيوز (

2  
ولتاژ ضربه صاعقه خشك نسبت به زمين و بين حداقل 

 Up(* kV(peak) 125ها ( قطب

3  
اي خشك و تر با فركانس قدرت در  ولتاژ يك دقيقهحداقل 

 Ud(* kV(rms) 60كنندگي پايه فيوز ( طول فاصله جدا

4  
اي خشك و تر با فركانس قدرت  ولتاژ يك دقيقهحداقل 

 Ud(* kV(rms) 50ها ( نسبت به زمين و بين قطب

9Fخزشي مقره (بسته به سطح آلودگي) فاصلهحداقل   5

1 mm ............ 7جدول شماره ( طبق( 
 الزامي است --- IEC 60815ده در ش طراحي مقره اشاره الزاماترعايت   6
 300 مرتبه (دوام مكانيكي) اريب حداقل تعداد باز و بست مكانيكي در حالت بي  7
 )8شماره ( جدولمطابق  C° **اوت فيوز مجاز براي مواد و اجزاي كات يحداكثر افزايش دما  8
10Fقطع ظرفيت حداكثر ضريب توان مدار آزمون  9

 )X/R=  6/6(معادل  15/0 --- 2
 اوت الزامات اجزاي كات

11Fاستفاده از ميله كوتاه كننده قوس  10

12Fبا اتصال ثابت 3

 الزامي است --- به سرپوش فيوزگير 4
 مخروطي --- بخش انتهايي لوله فيوزگيرشكل   11

12  
بيني تمهيدات الزم براي جلوگيري از پارگي سيم  پيش

 فيوزلينك در هنگام محكم كردن پيچ اتصال
 الزامي است ---

13Fكالهك ثابت --- اوت فيوز  كات كالهكوع ن  13

5 
 الزامي است --- محدب بودن قسمت خارجي كالهك لوله فيوز  14
14Fفيوزگير كالهك بودن خورآچار   15

 الزامي است ---  1

                                                 
 ) انتخاب شود.4سطح آلودگي مطابق پيوست شماره ( 1
 )ISIRI 6766-2استاندارد  6هاي ظرفيت قطع (طبق جدول  از آزمون 3تا  1هاي آزمون  تنها براي وظيفه 2

3 Arc shortening rod 
 يكپارچه يا داراي واشر پرس شده با قابليت چرخش درون سرپوش 4

5 Solid cap 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  12 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

16  
جهت جلوگيري از خروج ناخواسته فيوزگير  تمهيداتيتعبيه 

 از پاشنه فيوزگير در هنگام قطع و وصل فيوزگير
 الزامي است ---

 لب و بدون فشار(دايكاست يا ريژه )ريخته گري دقيق در قا --- روش توليد قطعات برنجي و برنزي  17

 الزامي است --- وسط مقره 2عدم استفاده از بست کمربندي به جاي يراق  18

 12چهارگوش با قابليت پذيرش پيچ نمره  --- براي نصب روي براکتشكل سوراخ پايه فلزي مياني کات اوت   19

20  

اوت  تعبيه برجستگي مناسب در مجاورت پيچ اتصال کات

اوت گردد يا  ش کاتروي براکت به نحوي که مانع چرخ

 3استفاده از واشر خورشيدي

 الزامي است ---

21  
جهت ايجاد قابليت قطع  4وجود شاخک چوبدست قطع بار

 بار توسط بهره بردار
 الزامي است ---

22  
متعلقات الزم جهت نصب کات اوت فيوز روي کراس ارائه 

 )دستک نصب، پيچ و مهره و ...( آرم
 الزامي است ---

 اوت جنس اجزاي کات

 --- جنس ميله کوتاه کننده قوس  23
OFHCمس 

 يا با روکش نقره 6 5

 7آلياژ مس )برنز( با روکش نقره

 مس خالص و آلياژ مس  --- جنس قسمت هاي فلزي حامل جريان  24

 فوالد گالوانيزه گرم يا فوالد ضد زنگ --- جنس قسمت هاي فلزي غيرحامل جريان  25

 --- جنس کنتاکت هاي فوقاني و تحتاني  26
با روکش نقره با حداقل  OFHC8مس خالص 

 ميكرون 12ضخامت 

                                                                                                                                                                  
1 Cap 
2
 Mounting insert 

 مراجعه شود. 6و  5هاي  به شکل 3

 .شود استفاده مي load busterاصطالح عبارت  در 4
5
 Oxygen free high conductivity 

 .هستند HCدر صورت عدم امکان تهيه اين نوع از مس در كشور، توليدكنندگان مجاز به استفاده از نوع  6
 وعي به صراحت نوع ميله ذكر شده باشد.در صورت استفاده از برنز الزم است در كليه اسناد فني و آزمون ن 7

 .هستند HCدر صورت عدم امکان تهيه اين نوع از مس در كشور، توليدكنندگان مجاز به استفاده از نوع  8



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  13 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 آلياژ مس با قابليت هدايت باال --- جنس متعلقات فيوزگير  27

 آلياژ مس با قابليت هدايت باال --- جنس مفصل   28

 stainless steelيا  آلياژ مس --- جنس پاشنه  29

 1)نگير( د ضد زنگفوال --- و ضامن جنس فنر و پين و واشر فنر کنتاکت فوقاني  30

 --- فيوزگير لوله جنس  31

از اپوکسي رزين کالف بندي شده با  *اليه بيروني

 UVالياف پشم شيشه با رنگ اپوکسي ضد 

*اليه داخلي جهت خاموش کردن قوس 

به  در طول لوله الكتريكي از فيبرهاي ولكانيزه

 جهت جلوگيري از جذب رطوبت باال

 يا داکرومات گالوانيزه گرم سانتريفيوژي --- 2اها و واشره ، مهره ها پيچپوشش   32

 نقره --- نوع آبكاري کالهک فيوزگير  33

 سيمان غير آلي مقاوم در برابر شرايط محيطي --- )در مقره هاي سراميكي( نوع سيمان مقره  34

 ها ابعاد و اندازه

 دنده در اينچ(  28) ¼ اينچ سايز رزوه ميله کوتاه کننده قوس  35

mm ها قطر هادي قابل اتصال به ترمينال اقلحدحداکثر و   36
2 

 120تا  16:  از سطح مقطع A 100براي پايه فيوز 

 185تا  50:  از سطح مقطع A200براي پايه فيوز 

37  
)زاويه بين خط گذرنده   زاويه نصب نسبت به وضعيت قائم

 (از مراکز سر و ته مقره با راستاي قائم
 20تا  18 درجه

  mm 28  قه مخصوص کشيدن و بلند کردن فيوزگيرحداقل قطر داخلي حل  38

 mm  1±383 3اندازه طول فيوزگير  39

40  
حداقل ضخامت پوشش گالوانيزه در قطعات فوالدي )به جز 

 پيچ و مهره و واشر(
μm 

 120: 4آلوده با خوردگي باالي رويمناطق 

  85 ساير مناطق:

                                                 
 شد.با هاي شيميايي( الزامي مي )مقاوم نسبت به خورنده 316گريد  نگير فوالد ضد زنگ براي مناطق با آلودگي خيلي سنگين و ويژه استفاده از 1

  هاي جداگانه مربوط به كيفيت پوشش پيچ و مهره ارائه شود. الزم است تأييديه 2
 (8نقشه پيوست شماره )مطابق  3

 مانند نواحي صنعتي و ساحلي 4



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  14 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 ساير اطالعات

41  
 مشخصات مندرج بر روي کات اوت فيوز 

 
--- 

* پايه فيوز: حک نام شرکت سازنده، تاريخ توليد 

سطح ولتاژ  و شماره سريال، جريان و ولتاژ نامي و

 عايقي)روي کنتاکت فوقاني يا مقره(

* فيوزگير: حک نام شرکت سازنده، ولتاژ، جريان 

 و فرکانس نامي، قدرت قطع )روي فيوزگير( 

42  

اوت  بودن مشخصات مندرج بر روي کات  با دوام و خوانا

گرما، آفتاب  ، سرما،اشتن مقاومت در برابر باد، بارانفيوز و د

 فضاي آزاد نصب جهت ،و خوردگي

 الزامي است ---

43  
با ضربه ، در کارتني  هر يک از کات اوت فيوزهابندي  بسته

 طوري که فشاري به چترك ها وارد نشود ه گيري مناسب ب
 الزامي است ---

44  

مل نام کارخانه سازنده، درج مشخصات کامل محتويات شا

تاريخ توليد، سطح ولتاژ، جريان نامي، لوگوي شرکت 

سازنده، آدرس، تلفن تماس و عالمت شكستني با ذکر جهت 

 بندي استقرار روي بسته

 الزامي است ---

 2 سال از زمان تحويل حداقل مدت زمان گارانتي تعويض  45

 10 سال حداقل مدت زمان خدمات پس از فروش  46

47  
مدت زمان طول عمر کات اوت فيوز )به جز  حداقل

 تجهيزات مصرفي(
 20 سال

48  
برداري و نگهداري کات  هاي نصب، بهره ارائه دستورالعمل

 اوت فيوز به زبان فارسي
 است الزامي ---

49  

 ارسال يک نمونه تجهيز همراه با اسناد پيشنهاد

در شرکت توزيع نگهداري  عنوان نمونه شاهده بکه )

 (شود مي

 الزامي است ---

50  
ارئه گواهي تاييد صالحيت داراي تاريخ اعتبار از شرکت 

 توانير براي مدل ارايه شده و نمونه تحويل شده
 الزامي است ---



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  15 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

51  

 1نوعي از آزمايشگاه معتبر هاي آزموندارا بودن گواهي 

( و اعالم 5کاال )جدول شماره  هاي آزمونمطابق با فهرست 

زديد نماينده خريدار يا دستگاه زمان توليد و ايجاد امكان با

 جاري هاي آزموننظارت از مراحل انجام 

 الزامي است ---

 يادآوري:

( براي جبران 8( از پيوست شماره )9ضريبي مطابق با جدول )(، مقادير استاندارد بايد با 4الي 1هاي در تعيين سطوح عايقي )رديف * 

 د.نشرايط کاري قيد شده در جدول اصالح گرد

( براي 8( از پيوست شماره )10ر تعيين جريان نامي يا محدوديت حرارتي، مقادير استاندارد بايد با ضريبي مطابق با جدول )د ** 

 د.نجبران شرايط کاري قيد شده در جدول اصالح گرد

                                                 
 يا مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير مي باشد.  ILACمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاههاي معتبر بين المللي عضو  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  16 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 شود.  ت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين ميمطابق

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 1( مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كاال4جدول شماره )

ف
ردي

 

 روش امتيازدهي واحد شرح مشخصه
مقدار 

شنهاديپي  

ضريب 

)%( وزني  
 امتياز

امتياز 

 نهايي

   4.7  1-3-4مطابق بند  - سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  1

   4.4  2-3-4مطابق بند  - گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش  2

   5.7  3-3-4مطابق بند  - روش ساخت قطعات   3

   13.2  4-3-4بند مطابق  kA مقدار جريان نامي قطع اتصال کوتاه متقارن  4

   4.8  5-3-4مطابق بند  - )فوالدي( کيفيت گالوانيزه گرم تجهيزات فلزي  5

   5.9  6-3-4مطابق بند  مرتبه ي(ارباز و بست در شرايط بي ب) دوام مكانيكي  6

   10.7  7-3-4مطابق بند  - کيفيت مقره  7

   1.7  8-3-4مطابق بند  - مشخصات بسته بندي کاال  8

   6.5  9-3-4مطابق بند  - کننده صالحيت تاميناحراز   9

   16.8  10-3-4مطابق بند  - ارائه تايپ تست  10

11  
ها  ميانگين افزايش درجه حرارت کنتاکت

 )کنتاکت باال و دو کنتاکت پايين(
°C  11-3-4مطابق بند  

8.5 
  

   5.9  12-3-4مطابق بند  Ω مقدار مقاومت ميله کوتاه کننده قوس  12

   11.2  13-3-4مطابق بند  - واهي براي تضمين نرخ خرابيارائه گ  13

  --- 100 جمع امتياز 

                                                 
 جدول، ستون مقدار پيشنهادي توسط پيشنهاد دهنده و ستون هاي مربوط به امتياز توسط خريدار تکميل مي گردند. در اين  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  17 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

4-3- 6Bيامتيازهاي فن هنحوة محاسب 
كسب امتياز منوط به ارائه مستندات   در تمام مواردي كه امتيازدهي بر اساس مقادير ادعايي سازنده است، توجه:

 باشد. معتبر مربوطه مي

4-3-1-7B بهره بردارسوابق فروشنده و رضايت : 

 امتيازدهي در اين بخش به صورت جدول زير صورت مي گيرد.

ف
ردي

 

 سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار
حداكثر 

 امتياز

 8 سال اخير) 5(در  ارائه سابقه فروش در ايران   1
 6 سال اخير) 5(در   ارائه سابقه فروش در خارج از ايران  2

3  
گزار يا ديگر  توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصهگزار) با  بردار (مناقصه  رضايت بهره

 هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر يا تاييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شركت
26 

 مي باشد. 60مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه  ،امتياز نهايي
 

4-3-2-8Bگارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش : 

ف
ردي

 

 معيار
حداكثر 

 امتياز

 20 *مدت زمان گارانتي تعويض از زمان تحويل  1
 5 ارائه دستورالعمل و آموزش نصب، بهره برداري و تست  2
هاي برق منطقه اي و توزيع  شركتحسن اجراي گارانتي (در مناقصات قبلي شركت و يا استعالم از ساير   3

 نيروي برق)
5 

 5 كيفيت هاي سيستم مديريت ارايه گواهي  4
 5 دارا بودن قابليت پشتيباني و دانش فني (مانند نمايندگي خدمات پس از فروش در محل خريدار و ...)  5

 گردد. امتياز لحاظ مي 4ماه اضافه،  6ماه، به ازاي هر  24نحوه امتيازدهي سطر اول: به ازاي گارانتي بيش از  *

 مي باشد. 60فوق به اضافه امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول 
 

4-3-3-9Bروش ساخت قطعات فلزي: 

امتياز و در صورتيكه با روش ريخته گري  100در صورتيكه به روش ريخته گري تحت فشار (دايكاست) باشد، 
 امتياز تعلق مي گيرد. 60ريژه انجام گرفته باشد، 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  18 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 :جريان نامي قطع اتصال کوتاه متقارن-4-3-4

جدول شماره  2نسبت به مقدار اجباري )درخواست شده در رديف  متقارنجريان نامي قطع اتصال کوتاه افزايش 

 امتياز مي باشد. 100گردد. حداکثر امتياز  ( حائز امتياز مي باشد که با روش زير امتياز دهي مي1

مقدار پيشنهادي((  = امتياز ×)مقدار اجباري/ ) مقدار اجباري– 60+80  

 

 :دي به غير از پيچ و مهره و واشرحداقل ضخامت پوشش گالوانيزه در قطعات فوال-4-3-5

( حائز امتياز مي باشد که با 3جدول شماره  14افزايش ضخامت پوشش گالوانيزه نسبت به مقدار اجباري )رديف 

 امتياز مي باشد. 100گردد. حداکثر امتياز  روش زير امتياز دهي مي

مقدار پيشنهادي((  = امتياز ×)مقدار اجباري/ ) مقدار اجباري– 60+80  

 

 :(يدوام مكانيكي )باز و بست در شرايط بي بار-4-3-6

( حائز امتياز مي باشد که با مرتبه 300، 3جدول شماره  1)رديف نسبت به مقدار اجباري  تعداد باز و بستافزايش 

 امتياز مي باشد. 100گردد. حداکثر امتياز  روش زير امتياز دهي مي

مقدار پيشنهادي((  = امتياز / ) مقدار اجباري– ار اجباريمقد) × 60+40  

 

 :کيفيت مقره کات اوت-4-3-7

ف
ردي

 
 معيار

حداكثر 

 امتياز
 امتياز

(3)مقدار اجباري در جدول ) - مقدار پيشنهادي)) 16 فاصله خزشي 1  30 × (مقدار اجباري /

2 
صاعقه خشک در طول فاصله   ولتاژ ضربه

 جداکنندگي پايه فيوز
(3)مقدار اجباري در جدول ) - مقدار پيشنهادي)) 6 قدار اجباريم / ) × 18 

3 
ولتاژ ضربه صاعقه خشک نسبت به زمين و 

 ها بين قطب
(3)مقدار اجباري در جدول ) - مقدار پيشنهادي)) 6  18 × (مقدار اجباري /

4 
اي خشک و تر با فرکانس  ولتاژ يک دقيقه

 فيوز کنندگي پايه قدرت در طول فاصله جدا
(3)مقدار اجباري در جدول ) - مقدار پيشنهادي)) 6  18 × (مقدار اجباري /

5 
اي خشک و تر با فرکانس  ولتاژ يک دقيقه

 ها قدرت نسبت به زمين و بين قطب
(3)مقدار اجباري در جدول ) - مقدار پيشنهادي)) 6  18 × (مقدار اجباري /

 .خواهد بود 100جمع و حداکثر امتياز مجموع  60اين قسمت با  5-1هاي  امتياز مجموع رديف



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  19 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 :ندي کاالمشخصات بسته ب-4-3-8

 امتياز مشخصات بسته بندي كاال رديف

1  
 ضربه گيري داخل جعبه

 25 استفاده از پالستوفوم 

 20 استفاده از قطعات مقوايي يا کاغذي   2

3  
 جنس جعبه

 10 اليه 5کارتن مقوايي بيش از 

 15 پالستوفوم  4

 .خواهد بود 100جمع و حداکثر امتياز مجموع  60امتياز اين قسمت با 

 

 :کننده از صالحيت تاميناحر-4-3-9

امتياز و در صورت ارائه پيشنهاد توسط نمايندگي  100در صورت ارائه پيشنهاد از سوي کارخانه سازنده 

 .امتياز تعلق مي گيرد 60رسمي کارخانه سازنده 

 

 :دار ها از مراجع صالحيت هاي آزمون ارائة گواهينامه-4-3-10

داراي تاريخ اعتبار مشخصاً در مورد همين کاال از يكي از ون ي آزمها هيدييتأ ي ارائه، آزمون گواهي منظور از

 :شودامتيازها تعيين ميهاي ذيل ارائه گواهينامهمراجع آزمايشگاهي و کنترل کيفيت به شرح زير است که به تناسب 
 امتياز مرجع گواهي دهنده رديف

 ILAC 100آزمايشگاههاي بين المللي معتبر عضو  1

 60 ع داخل کشور مانند پژوهشگاه نيروآزمايشگاههاي مرج 2

 

 :ها ميانگين افزايش دماي کنتاکت-4-3-11

به کمترين مقدار پيشنهادي و  100باشد. حداکثر امتياز  حائز امتياز مي ها ميانگين افزايش دماي کنتاکتتر بودن  پايين

 به بيشترين مقدار پيشنهادي تعلق مي گيرد. 60امتياز 

= امتياز40×مقدار بيشترين پيشنهاد(  -مقدار بيشترين پيشنهاد(/)مقدار پيشنهادي  -کمترين پيشنهاد + )مقدار 60  

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  20 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 :مقدار مقاومت ميله کوتاه کننده قوس-4-3-12

به کمترين مقدار  100باشد. حداکثر امتياز  مي حائز امتياز ميله کوتاه کننده قوسالكتريكي مقاومت تر بودن  پايين

 به بيشترين مقدار پيشنهادي تعلق مي گيرد. 60پيشنهادي و امتياز 

= امتياز40×مقدار بيشترين پيشنهاد(  -مقدار بيشترين پيشنهاد(/)مقدار پيشنهادي  -+ )مقدار کمترين پيشنهاد 60  

 

 :ارائه گواهي براي تضمين نرخ خرابي-4-3-13

 ساير مقادير،براي و  100امتياز در سال،  درصد 3/0صورت ارائه گواهي مبني بر تضمين نرخ خرابي زير در

 .تعلق مي گيرد 60امتياز 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  21 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 1ها نآزمو -5
 ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 نوعيهاي  آزمون

 هاي نوعي براي کليه کات اوت فيوزها با مقره هاي سيليكوني و سراميكي الف( آزمون

1  

بايد در محيط خشک قرار گيرد و آزمون ضربه صاعقه: تجهيز 

آزمون ضربه بوسيله ولتاژهايي با قطب بندي مثبت و منفي که 

بوده و استاندارد ضربه  IEC 60060-1مطابق با استاندارد 

1.2صاعقه   s
50

 شود. در اين  مي ، انجامدر آنها رعايت شده

ي پايه در طول فاصله جداکنندگ KV(peak) 145 آزمون ولتاژ

در طول فاصله بين زمين و  KV(peak)125 فيوز و ولتاژ 

 شود.ها اعمال مي قطب

ISIRI 6766-2 

4-8بند   

نبايد هيچ جرقه مخربي در طول تست مشاهده 

هيچ سوراخ شدگي در هيچ يک از  شود و

 قسمتهاي مقره نبايد رخ دهد.

2  

آزمون فرکانس قدرت در محيط خشک: تجهيز بايد به مدت يک 

 IEC 60060-1قه در حالت خشک و مطابق با استاندارد دقي

 kV(RMS) 60تحت اين آزمون قرار گيرد. در اين آزمون ولتاژ 

با فرکانس قدرت در طول فاصله جداکنندگي پايه فيوز و ولتاژ 

kV(RMS) 50 مين و با فرکانس قدرت در طول فاصله بين ز

 شود.يهاي پايه فيوز اعمال مقطب

ISIRI 6766-2 

4-8د بن  

نبايد هيچگونه جرقه يا سوراخ شدگي در طول 

 تست رخ دهد. 

 

3  

آزمون فرکانس قدرت در محيط مرطوب: تجهيز بايد به مدت 

-IEC 60060يک دقيقه در حالت مرطوب و مطابق با استاندارد 

 kV(RMS)تحت اين آزمون قرار گيرد. در اين آزمون ولتاژ  1

نندگي پايه فيوز و با فرکانس قدرت در طول فاصله جداک 60

با فرکانس قدرت در طول فاصله بين  kV(RMS) 50ولتاژ 

 شود.هاي پايه فيوز اعمال ميزمين و قطب

ISIRI 6766-2 

4-8بند   

نبايد هيچگونه جرقه يا سوراخ شدگي در طول 

 تست رخ دهد.

4  

هاي افزايش درجه حرارت: اين آزمون بايد بر روي فيوز  آزمون

 ر جرياني برابر با جريان نامي پايه فيوزفاز به هنگام عبو تک

)ماکزيمم مقدار جريان فيوزلينک( و تحت شرايط مشخص شده 

 استاندارد انجام پذيرد. 5-8در بند 

ISIRI 6766-2 

5-8بند   

دماي اجزاي مختلف کات اوت نبايد از مقادير 

پيوست  (9مشخص شده در جدول شماره )

 بيشتر شود. اين دستورالعمل

                                                 
اوت و  الزم است نوع فيوزلينک استاندارد بوده و با توافق بين سازنده كات  اوت، هاي كات با توجه به تأثيرات فيوزلينک بر روي برخي تست 1

 خريدار انتخاب گردد.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  22 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

5  

فاز  ها بايد با جريان متناوب تکي ظرفيت قطع: اين آزمونها آزمون

( استاندارد 9)-(6ها بايد مطابق با جداول شماره )انجام گيرند. آزمون

 د.نقطع جريان را شامل شو وظيفه آزمون 5و تمامي  فتهانجام پذير

ISIRI 6766-2 

6-8بند   

ها و حرکت  قطع موفق جريان در تمامي تست

و همچنين  ايزوله قعيت بازفيوزگير به سمت مو

 ثانيه ميلي 100عدم تجاوز زمان قوس از 

6  

باز  مرتبه در شرايط بي باري 300مكانيكي: سه فيوز بايد  هاي آزمون

و بسته شوند. در اين آزمون فيوزها بايد مطابق با مشخصات داده 

 .برداري قرار گيرند شده بوسيله سازنده نصب و مورد بهره

ISIRI 6766-2 

8-8بند   

داشتن وضعيت قابل عملكردي و همچنين عدم 

ها و مشاهده هيچگونه خرابي و شكاف در عايق

 هاي مكانيكييا شل شدگي در قسمت

7  

هاي سراميكي در صورتي که آزمون آلودگي مصنوعي: براي مقره

نباشد،  IEC 60815استاندارد  4فاصله خزشي مطابق با بند 

سازنده و خريدار انجام گيرد )بصورت توافقي بين انجام مي

 . گيرد( مي

ISIRI 6766-2 

9-8بند   

اي در طول سه تست متوالي انجام هيچ جرقه

شده نبايد مشاهده شود. در صورتي که يک بار 

جرقه در طول سه تست مشاهده شود، در 

اينصورت تست چهارم نيز بايد انجام شده و 

 اي نبايد رخ دهد.در طول آن هيچ جرقه

 نوعي براي کات اوت فيوزها با مقره هاي سيليكوني هاي ب( آزمون

8  

ساعت در يک مخزن با  42ها بايد براي آزمون جوشش: نمونه

کلريد، سديم 1ه در حال جوشش با نسبت وزني %زآب ديوني

کشي با اضافه توان از آب لوله قرارگيرند. به عنوان جايگزين مي

جه سانتيگراد به در 20کردن نمک به آن استفاده کرد تا در دماي 

برسد.  µS/cm 80 ± µS/cm 1750 هدايت الكتريكي برابر با

شود تا خنک ها اجازه داده ميدر پايان زمان جوشش، به نمونه

شوند و البته تا شروع مراحل آزمون هاي تاييد و بازبيني 

(INSO 18232 بايد در آب باقي بمانند. اگر در 7-2-9 بند )

هاي خيس حمل و نقل آنها باشد، مقره اين حين نياز به انتقال و

بندي شده يا در ظرف  هاي پالستيكي آبمجازند تا در کيسه

 ساعت گذاشته شوند. 12مناسب ديگر براي حداکثر تا 

INSO 18232 

6-2-9بند   

عدم ايجاد سوراخ و پارگي در طول مقره 

وهمچنين عدم افت ولتاژ شكست فرکانس 

مقدار درصد  90قدرت نمونه تست شده زير

 اوليه بعد از اتمام مراحل آزمون

9  

آزمون سختي: از روکش دو مقره بايد دو نمونه گرفته شود، که از لحاظ 

 گيري سختي که در استاندارداندازه، شكل و ضخامت براي روش اندازه

آمده، مناسب باشند. اگر ضخامت و شكل چترکها براي  1993ملي ايران 

ها را بطور  توان نمونهد، آنگاه ميکاربرد در اين روش مناسب نباشن

مجزا، با روند ساخت و مقادير مشابه مقره ساخت. درجه حرارت و 

با يک سختي سنج از  1993ملي ايران  ميزان سختي براساس استاندارد

INSO 18232 

1-3-9بند   

سختي مواد هر نمونه بعد از فرايند جوشش 

به نمونه اوليه  نسبت ± 20 %نبايد بيش از 

 .تغيير نمايد



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  23 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

اندازه گرفته شود. سپس نمونه ها به مدت  Dيا  A( Shore) نوع شور

پايان جوشش  ور شوند. درساعت در آب در حال جوشش غوطه 42

ساعت در همان دماي قبل از  3بايد نمونه ها سرد شده و ظرف مدت 

 جوشش ميزان سختي دوباره سنجيده شود.

10  

: سه (UVساعته  1000آزمون فرسايش آب و هوايي تسريع شده )

گذاري سازنده هستند،  نمونه از روکش و چترك که حاوي نشانه

هاي روکش مقره بايد طبق روشي که در شود. نمونهانتخاب مي

)فرابنفش(  UVساعته نور  1000ادامه آمده است، تحت آزمون 

گذاري روي روکش وجود داشته باشد، بايد قرار بگيرند. اگر نشانه

هاي قوس روش) قرار بگيرد. UVض تابش نور مستقيما در معر

 ساعت بر 8زنون: استفاده از چرخه يک به مدت زمان تاريكي 

 (12523-2ملي ايران اساس استاندارد 

INSO 18232 

2-3-9بند   

ها بعد  هاي روي نمونه خوانا بودن نشانه گذاري

از آزمون و عدم وجود هرگونه خرابي سطحي 

 وي مقرهنظير ترك يا نواحي برآمده ر

11  

 ساعته مه نمكي(: 1000آزمون فرسودگي و ايجاد مسير )

هاي ذکر شده در استاندارد انجام  با ويژگي محفظه يک در آزمون

 ميمستق دينبا نيمچنه .کند محفظه را پر لک ديمه باشود.  مي

از آب نمک  ديرطوبت ساز با يود. براش دهيشنمونه پا يبرو

 بايد. ده استفاده بشودش هزيونيو آب د ديرلک ميده از سدش هيته

تا  mm 500بين  خزشي فاصله با طراحي نوع يک از مقره دو

mm 800 شود گرفته آزمون براي توليد خط از. 

INSO 18232 

3-3-9بند   

 :نمونه آزمون دو از يكي در

 .نشود جاديا هادي ريمس

به  و بوده mm 3کمتر از  شيفرسا قعم

 .دشبا دهيسته آن نرسه

 خسورا چهيمشترك  لترك و فصدر روکش، چ

 .دشنبا يدگش

12  

آزمون اشتعال: اين آزمون براي بررسي ماده روکش از لحاظ 

رود. نمونه و روند خواص احتراقي و خوداطفايي آن به کار مي

باشد. ضخامت نمونه  IEC 60695-11-10آزمون بايد براساس 

 متر باشد.ميلي 3بايد 

INSO 18232 

4-3-9بند   

 IEC طابق تعريف استانداردبايد نمونه م

قرار  HB40-25mm در گروه 60695-11-10

 .بگيرد

13  

ها به منظور بررسي عملكرد هاي مواد هسته: اين آزمونآزمون

اساس  يذيرد. بر مواد هسته مقره در برابر نفوذ آب، صورت مي

توانند بر ها ميدستورالعمل استاندارد محصول مرتبط، اين آزمون

هاي بدون اراي ماده روکش يا بر روي نمونههاي دروي نمونه

 ماده روکش اعمال شوند. 

INSO 18232 

4-9بند   

انتشار آب نبايد هيچگونه  آزموندر بخش 

سوراخ شدگي و يا شكست الكتريكي اتفاق بيفتد 

و همچنين جريان در حين اعمال ولتاژ نيز نبايد 

 نفوذ رنگآزمون در  آمپر تجاوز کند. ميلي 1از 

نيز زمان رسيدن رنگ به سطح فوقاني  )تخلخل(

 .دقيقه باشد 15آزمونه هاي هسته نبايد کمتر از 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  24 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 1اي هاي نمونه آزمون

 کليه کات اوت فيوزها با مقره هاي سيليكوني و سراميكيهاي نمونه اي براي  الف( آزمون

1  

فاز به  افزايش درجه حرارت: اين آزمون بايد بر روي فيوز تک هاي آزمون

)ماکزيمم مقدار جريان  بور جرياني برابر با جريان نامي پايه فيوزهنگام ع

 استاندارد انجام پذيرد. 5-8در بند  مقررفيوزلينک( و تحت شرايط 

ISIRI 6766-2 

5-8بند   

دماي اجزاي مختلف کات اوت نبايد از مقادير 

پيوست  (9مشخص شده در جدول شماره )

 بيشتر شود. اين دستورالعمل

2  

باز  مرتبه در شرايط بي باري 300مكانيكي: سه فيوز بايد  هاي آزمون

و بسته شوند. در اين آزمون فيوزها بايد مطابق با مشخصات داده 

 .برداري قرار گيرند شده بوسيله سازنده نصب و مورد بهره

ISIRI 6766-2 

8-8بند   

داشتن وضعيت قابل عملكردي و همچنين عدم 

ها و ايقمشاهده هيچگونه خرابي و شكاف در ع

 هاي مكانيكييا شل شدگي در قسمت

3  

هاي فلزي کات اوت براي هاي گالوانيزه کردن: قسمت آزمون

 تعيين ميزان پوشش مطابق روش تست مغناطيسي

(ISO 2178تحت آزمون قرار مي ) گيرند. در هر نمونه تست سه

گيرد که اين گيري بسته به سطح نمونه انجام ميتا ده اندازه

ها و )به جز لبه ها بايد بصورت تصادفي در کل سطحريگياندازه

 نقاط تيز( پخش شوند.

ISIRI 2480-1  
 26بند 

پوشش بايد يكنواخت و تا حد ممكن صاف باشد 

و سطح آن بايد به هم پيوسته باشد و هيچگونه 

پوسته پوسته شدن در آن مشاهده نگردد. همچنين 

صد در 5/0کل سطح پوشش داده نشده آن نبايد از 

کل سطح بيشتر باشد. مقدار پوشش نيز نبايد از 

 ( کمتر باشد.3در جدول شماره ) مقررمقدار 

 (3مطابق الزامات قيد شده در جدول شماره ) --- بررسي ظاهري و مشخصات ابعادي  4

5  

گيري مقاومت الكتريكي ميله کوتاه کننده قوس: نمونه قبل از  اندازه

درجه سانتيگراد نگهداري  20ساعت در دماي  1تست حداقل بايد 

درجه سانتيگراد در کل طول  20شود. مقاومت الكتريكي در دماي 

 .شود گيري ميميله کوتاه کننده قوس اندازه

 (2مطابقت با مقدار مندرج در جدول شماره ) ---

 اي براي کات اوت فيوزها با مقره هاي سراميكي هاي نمونه ب( آزمون

6  

هاي  همراه تمام قسمته قره سراميكي بهاي سيكل حرارتي: م آزمون

درجه  70فلزي آن سريع و بطور کامل در حمام آبي که دماي آن 

شود. مدت زمان  باشد، قرار داده ميکلوين باالتر از حمام آب سرد مي

. فرايند (دقيقه 30)حداکثر  شودآن نيز بسته به کالس مقره تعيين مي

شود که زمان بين دو ميحمام گرم و سرد سه بار پشت سر هم اجرا 

هاي ارزيابي حمام نبايد از سي ثانيه بيشتر شود. در نهايت آزمون

 .گيرداستاندارد بر روي مقره انجام مي 23مطابق بند 

ISIRI 2480-1  
 23بند 

عدم مشاهده هيچگونه ترك خوردگي، سوراخ 

شدگي و شكستگي مكانيكي در مقره در حين 

 تست

                                                 
 اند.  ذكر شده  (9ها در پيوست شماره ) ها و ترتيب انجام آزمون انتخاب نمونه نحوه 1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  25 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

7  

 % الكل1هاي آزمون در محلول حاوي هاي تخلخل: نمونه آزمون

 يک گرم فوکسين در صد گرم اتانول( و در فشار باالتر از)

N/m
 ر حسب)ب تا زماني که حاصلضرب زمان 15×106 2

N/mبر حسب ) آزمون ساعت( در فشار
 180×106تر از ( بيش2

 .گيرندباشد، قرار مي

ISIRI 2480-1  
 25بند 

ير مسلح نبايد هيچگونه نفوذ رنگ با چشم غ

 در سطوح تازه شكسته شده رويت شود

 يليكونياي براي کات اوت فيوزها با مقره هاي س هاي نمونه ( آزمونج

6  

ساعت در يک مخزن با  42ها بايد براي آزمون جوشش: نمونه

کلريد، سديم 1ه در حال جوشش با نسبت وزني %زآب ديوني

کشي با اضافه قرارگيرند. به عنوان جايگزين ميتوان از آب لوله

درجه سانتيگراد به  20کردن نمک به آن استفاده کرد تا در دماي 

برسد.  µS/cm 80 ± µS/cm 1750 هدايت الكتريكي برابر با

شود تا خنک ها اجازه داده ميدر پايان زمان جوشش، به نمونه

شوند و البته تا شروع مراحل آزمون هاي تاييد و بازبيني 

(INSO 18232 7-2-9 بند)  بايد در آب باقي بمانند. اگر در

هاي خيس اين حين نياز به انتقال و حمل و نقل آنها باشد، مقره

بندي شده يا در ظرف  هاي پالستيكي آبمجازند تا در کيسه

 ساعت گذاشته شوند. 12مناسب ديگر براي حداکثر تا 

INSO 18232 

6-2-9بند   

عدم ايجاد سوراخ و پارگي در طول مقره 

عدم افت ولتاژ شكست فرکانس وهمچنين 

درصد مقدار  90 قدرت نمونه تست شده زير

 اوليه بعد از اتمام مراحل آزمون

7  

آزمون سختي: از روکش دو مقره بايد دو نمونه گرفته شود، که از 

گيري سختي که در لحاظ اندازه، شكل و ضخامت براي روش اندازه

اگر ضخامت و آمده، مناسب باشند.  1993ملي ايران  استاندارد

شكل چترکها براي کاربرد در اين روش مناسب نباشند، آنگاه 

ها را بطور مجزا، با روند ساخت و مقادير مشابه مقره توان نمونه مي

ملي ايران  ساخت. درجه حرارت و ميزان سختي براساس استاندارد

اندازه  Dيا  A( Shore) با يک سختي سنج از نوع شور 1993

ساعت در آب در حال  42مونه ها به مدت گرفته شود. سپس ن

ور شوند. در پايان جوشش بايد نمونه ها سرد شده و جوشش غوطه

ساعت در همان دماي قبل از جوشش ميزان سختي  3ظرف مدت 

 دوباره سنجيده شود.

INSO 18232 

1-3-9بند   

سختي مواد هر نمونه بعد از فرايند جوشش 

اوليه به نمونه  نسبت ± 20 %نبايد بيش از 

 .تغيير نمايد



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  26 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

8  

آزمون اشتعال: اين آزمون براي بررسي ماده روکش از لحاظ 

رود. نمونه و روند خواص احتراقي و خوداطفايي آن به کار مي

باشد. ضخامت نمونه  IEC 60695-11-10آزمون بايد براساس 

 متر باشد.ميلي 3بايد 

INSO 18232 

4-3-9بند   

 IEC دبايد نمونه مطابق تعريف استاندار

قرار  HB40-25mm در گروه 60695-11-10

 .بگيرد

9  

ها به منظور بررسي عملكرد هاي مواد هسته: اين آزمونآزمون

اساس  يذيرد. بر مواد هسته مقره در برابر نفوذ آب، صورت مي

توانند بر ها ميدستورالعمل استاندارد محصول مرتبط، اين آزمون

هاي بدون ر روي نمونههاي داراي ماده روکش يا بروي نمونه

 ماده روکش اعمال شوند. 

INSO 18232 

4-9بند   

در بخش آزمون انتشار آب نبايد هيچگونه سوراخ 

شدگي و يا شكست الكتريكي اتفاق بيفتد و 

 1همچنين جريان در حين اعمال ولتاژ نيز نبايد از 

 در آزمون نفوذ رنگ آمپر تجاوز کند. ميلي

به سطح فوقاني  )تخلخل( نيز زمان رسيدن رنگ

 .دقيقه باشد15آزمونه هاي هسته نبايد کمتر از 

 هاي جاري آزمون

1  
جفت و جور بودن اطمينان از بازبيني اجزاء کات اوت فيوز و 

 آنها

 

---- 

نبايد هيچگونه ترك خوردگي، لقي و 

 .ناهماهنگي بين اجزاي مختلف آن مشاهده شود

2  

بايد به مدت يک آزمون فرکانس قدرت در محيط خشک: تجهيز 

 IEC 60060-1دقيقه در حالت خشک و مطابق با استاندارد 

 kV(RMS) 60تحت اين آزمون قرار گيرد. در اين آزمون ولتاژ 

با فرکانس قدرت در طول فاصله جداکنندگي پايه فيوز و ولتاژ 

kV(RMS) 50  با فرکانس قدرت در طول فاصله بين زمين و

 د.شوهاي پايه فيوز اعمال ميقطب

ISIRI 6766-2 

4-8بند   

نبايد هيچگونه جرقه يا سوراخ شدگي در طول 

 تست رخ دهد. 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  27 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها ) آزمون5جدول شماره (

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 هاي ويژه آزمون

1  

اوت فيوزهاي با مقره  براي كات 1دار آزمون سطح شيب
×  mm 6  ×mm 120نمونه با ابعاد  5: آزمون روي سيليكوني

mm 50 45°گيرد. نمونه بين دو الكترود در يك زاويه  انجام مي 
شود. كاغذ فيلتر موجود در قسمت باالي نمونه با يك  نصب مي

شود به  ماده آلوده كننده داراي تركيب مشخص مرطوب مي
ي استاندارد جار 1صورتيكه با سرعت مشخص شده در جدول 

رسيده و  kV 5/3  مقداربه  s 10ولتاژ در حداكثر سپس  گردد.
 ماند. ثابت مي ساعت 6حداقل 

IEC 60587 

استاندارد به شرح  A معيار ،براي پايان آزمون
 :)1A3,5(كالس  شود بررسي مي زير

تجاوز كند يا نمونه  mA 60جريان نمونه از 
 سوراخ شود يا آتش بگيرد.

 

                                                 
در هنگام ساخت،  بايد سازندهشود.  اين آزمون به منظور اطمينان از كيفيت محصوالت توليدي انجام مي  ر،در صورت درخواست خريدا 1

هاي مورد آزمون و نتايج حاصله در سيستم كنترل كيفي سازنده قابل رديابي باشند.  هايي از عايق را با ابعاد مشخص شده تهيه كرده و نمونه نمونه
 انجام شود. داخل شركت سازنده يا در آزمايشگاه معتبر خارج از شركت تواند مياين آزمون 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  28 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 اوت فيوز كات اجزاي مختلف :(1وست )يپ
 

 
 

 اجزاي اصلي کات اوت فيوز -1شكل 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  29 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 راهنماي انتخاب دستک نصب :(2وست )يپ
 

 
 

 
 A1دستک نصب نوع  -2شكل 

                                                 
 باشد. مي ANSI C37.42استاندارد  Aاين دستک همان دستک نوع  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  30 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 
 

 
 B1دستک نصب نوع  -3شكل 

                                                 
متفاوت بوده و  Aباشد كه در برخي از مشخصات ابعادي مانند ضخامت با نوع  مي ANSI C37.42استاندارد  Bاين دستک همان دستک نوع  1

 باشند، يکي از اين دو نوع قابل انتخاب است. با توجه به نيروهاي مکانيکي )عمدتا فشار باد و وزن تجهيز( كه محتمل مي



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  31 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Cدستک نصب نوع  -4شكل 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  32 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 

 

 

 
 

 D1دستک نصب نوع  -5شكل 

                                                 
خش پايه روي سکو لحاظ نشده است، حتما الزم است از واشرهاي اي براي جلوگيري از چر بيني زائده در مورد اين نوع كه در آن پيش 1

 خورشيدي استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  33 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 

 

 

 
 E1دستک نصب نوع  -6شكل 

 

 

 

  

                                                 
اي براي جلوگيري از چرخش پايه روي سکو لحاظ نشده است، حتما الزم است از واشرهاي  بيني زائده در مورد اين نوع كه در آن پيش 1

 خورشيدي استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  34 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 B و Aاوت فيوز با كنتاكت فوقاني نوع  كات شماتيک :(3وست )يپ
 

 
 

  Aکات اوت فيوز با کنتاکت فوقاني نوع شماي کلي  -7شكل 
 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  35 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 
   Bکات اوت فيوز با کنتاکت فوقاني نوع شماي کلي  -8شكل 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  36 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 آلودگي منطقه انتخاب سطح جدول راهنماي (:4پيوست )
 1( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه6جدول شماره )

 منطقه نوعي شرايط مثال سطح آلودگي ديفر

 E1 خيلي سبک  1

 بيابان يا زمين خشک باز  از هر دريا، km 50بيش از -

 از منابع آلودگي انساني km 10بيش از -

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد 

وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران و/ يا 

 E2 سبک  2

-km 50-10 ،بيابان يا زمين خشک باز  از دريا 

-km 10-5 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد 

 ماهانه توسط بارانو/ يا وجود شستشوي منظم 

 متوسط  3

E3 

-km 10-3 ،بيابان يا زمين خشک باز  از دريا 

-km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد 

و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران 

E4 

 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E3در فاصله بيشتر از مقادير -

 مه غليظ )يا باران ريز( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند هفته غالبا

 دهد مي رخ  يا چند ماه(

دهد  مي و/ يا باران سنگين با رسانايي باال رخ 

ي ازو/ يا سطح باالي NSDD
ESDDبرابر  10تا  5بين  ،2

 داردوجود  3

 سنگين  4
E5 

 بيابان يا زمين خشک باز  از دريا، km 3در محدوده -

 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده -

E6 
 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E5در فاصله بيشتر از مقادير -

 والني )چند هفته مه غليظ )يا باران ريز( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طغالبا

                                                 
اراي و سطح آلودگي ويژه مطابق با نياز برخي مناطق د IEC 60815-1, 2008ابق با استاندارد خيلي سبک تا خيلي سنگين مطسطوح آلودگي  1

 آلودگي ويژه تعريف شده اند. انتخاب عايق در مناطق با آلودگي ويژه بايد بر اساس مطالعات دقيق انجام شود. 
 نشيني غيرقابل انحالل چگالي ته 2
 چگالي معادل ته نشيني نمک  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  37 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 رخ مي دهد  يا چند ماه(

 ي ازسطح بااليو/ يا NSDD  برابر  10تا  5بينESDD  داردوجود 

 E7 خيلي سنگين   5

 در همان محدوده مشخص شده براي آلودگي سنگين نسبت به منابع آلودگي و:-

مستقيما در معرض پاشش آب دريا يا مه نمكي غليظ 

با رسانايي باال يا غبار سيماني با چگالي باال و مرطوب  يا مستقيما در معرض آالينده هايي

 شدن مكرر توسط مه يا باران ريز

نواحي بياباني با انباشت سريع ماسه و نمک و چگالش منظم 

 - ويژه  6

 نوار ساحلي جنوب کشور-

مناطقي که در معرض آلودگي بسيار سنگين صنعتي و طبيعي قرار دارند مانند کارخانجات -

 سيمان گچ و

 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  38 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 سطوح آلودگي و ميزان فاصله خزشي مورد نياز (:5پيوست )
 

 كيلوولت 20هاي خزشي پيشنهادي براي ولتاژ  ( فاصله7جدول شماره )

 بر حسب ميليمتر حداقل مقدار فاصله خزشي 1سطح آلودگي

 384 سبک

 480 متوسط

 600 سنگين

 744 فوق سنگين

 2--- ويژه

 

  

                                                 
 شود.( انتخاب مي4ي با توجه به پيوست شماره )سطح آلودگ 1
 .گردد مي تعيين مشاور و كارفرما نظر به توجه مقدار فاصله خزشي با 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  39 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 1سازنده كات اوت فيوز ييي براي مواد و اجزامحدوديت هاي دما (:6پيوست )
 

 2متر از سطح دريا 1000براي مواد و اجزاي كات اوت فيوز تا ارتفاع  ي مجاز( حداكثر افزايش دما8جدول شماره )

°مقدار دما  حداكثر اجزا و مواد
C

 افزايش دما  حداكثر 
°
C

 

 (spring-loaded))هاي بارگذاري شده فنري  )کنتاکت در هوا ها كنتاكت

 65 105 (3)طبق الزام جدول با روکش  نقره 

 شده در هوا پيچ هاي ترمينال

 50 90 بدون روکش

 65 105 با روکش نقره، قلع يا نيكل

 .هاي اين مواد بايد لحاظ گردد ويژگي ها، براي بقيه روکش

 فلزي فنري هايقسمت 

 .ي فلز معيوب  شوددما يا افزايش دما نبايد به حدي برسد که خاصيت ارتجاع

 ي فلزي ها ماده عايقي يا مواد عايقي در تماس با قسمت

 Y 90 50کالس   

 A 105 65کالس   

 E 120 80کالس   

 B 130 90کالس   

 F 155 115کالس   

 H 180 140کالس   

 IEC 60085هاي ديگر مطابق با استاندارد  کالس  

 

  

                                                 
 ISIRI 6766-2استاندارد  12استخراج شده از جدول  1
 د.گرد( تصحيح مي8( از پيوست شماره )10متر از سطح دريا مطابق جدول شماره ) 1000تر از بيش براي ارتفاع 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  40 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 رگيري طول فيوزگي (: اندازه7پيوست )
 

 

 

 

 

 
 Lفيوزگير با طول  -9شكل 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  41 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 (: ضرايب تصحيح براي سطوح ارتفاع مختلف8پيوست )

 ( ضريب تصحيح سطوح عايقي براي سطوح ارتفاع مختلف9جدول شماره )

 فاكتور تصحيح براي سطوح عايقي نامي ارتفاع)متر( رديف

1 1000 1 

2 1500 1.06 

3 2000 1.13 

4 2500 1.20 

5 3000 1.28 

 نكته : 

 توان از درون يابي خطي استفاده کرد. هاي مياني مي براي ارتفاع 1
 

 ( فاكتور تصحيح افزايش دما براساس سطح ارتفاع10جدول شماره )

 ضريب تصحيح براي افزايش دما ضريب تصحيح براي جريان نامي فيوز ماكزيمم ارتفاع )متر( رديف

1 1000 1 1 

2 1500 0.99 0.98 

3 3000 0.96 0.92 

 نكته: 

 هاي مياني ميتوان از درون يابي خطي استفاده کرد.براي ارتفاع 1

 فقط يكي از ضرايب تصحيح جريان نامي يا افزايش دما براي لحاظ کردن ارتفاع استفاده شود. 2
  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 كيلوولت 20اوت فيوز  كاتهاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
 42از  42 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/6/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 اي هاي نمونه نحوه انتخاب نمونه و ترتيب انجام آزمون(: 9پيوست )

ها در جدول زير  شود. تعداد اين نمونه استفاده مي E2و  E1مونه اي، از دو گروه ن هاي نمونه براي آزمون

 شوند.  به صورت تصادفي از محموله انتخاب ميتوسط خريدار و ها  اوت مشخص شده است. کات

 

 

بايد به ترتيب ذکر شده در جدول زير و بر روي  5شماره اي شرح داده شده در جدول  هاي نمونه آزمون

 شده انجام شوند.  هاي مشخص نمونه

 اي  هاي نمونه فهرست آزمون( 12جدول شماره )

 اوت فيوز با مقره سيليکوني كات اوت فيوز با مقره سراميکي كات عنوان آزمون رديف

 - E1 سيكل حرارتي  1

 E1 E1 بررسي ظاهر و ابعاد  2

 E1 E1 يزهگالوان  3
 - E1 تخلخل  4

 E1 - سختي  5
 E1 - اشتعال  6

 E1 - مواد هسته  7

 E2 E2 گيري مقاومت اندازه  8
 E2 E2 افزايش دما  9

 E2 E2 مكانيكي  10

 E2 - جوشش  11

 

 اي  هاي نمونه تعداد نمونه مورد نياز براي آزمون( 11جدول شماره )

 (Nاندازه محموله )
 اوت فيوز با مقره سيليکوني كات اوت فيوز با مقره سراميکي كات

 (E2) 2گروه  (E1) 1گروه  (E2) 2گروه  (E1) 1گروه 

2000≥ N 1 1 2 1 

5000≥ N >2000 2 2 4 2 

N >5000 ،شود. هاي باال عمل مي به دو بخش با تعداد بهينه تقسيم شده و براي هر بخش طبق رديف  محموله 
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