




 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  1 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

 
  فهرست مطالب

  ۲  مقدمه

  ۲  هدف و دامنه كاربرد ‐۱

  ۲  محدوده اجرا ‐۲

  ۳  استانداردهاي مورد استناد ‐۳

  ۳  دستور انجام كار ‐۴

  ۳    روش تكميل جداول ‐١‐۴  

  ۴    روش تعيين امتياز نهايي ‐۲‐۴  

  ۱۰  هاي فني محاسبة امتياز نحوة ‐۳‐۴  

  ۱۳   فهرست ملحقات و مستندات‐) ١(پيوست 

  ۱۵   مناسبمفصل مشخصات كابل جهت انتخاب ‐) ٢(پيوست 

  ۱۶  ان اتصال کوتاهي جرجداول ‐) ٣(پيوست 

  ۱۸  ) ٣( راهنماي تكميل جدول شماره ‐) ٤(وست يپ

  

  جداولست فهر

  ۵  برداري مشخصات محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته  ‐۱جدول 

  ۶  شناسنامه كاالي پيشنهادي  ‐ ۲ جدول

  ۷  مشخصات اجباري  ‐ ۳ جدول

  ۹  پيشنهادي و امتيازدهي كاالمشخصات فني    ‐۴ جدول

  ۱۲  ها آزمون  ‐ ۵ جدول

  ۱۴  لو ولت بدون آرموري ک٢٠تک رشته کابل يت مفصل حرارتيفهرست اقالم موجود در ک ‐  ۱‐۶ جدول

  ۱۵  لو ولت بدون آرموري ک٢٠ کابل سه رشتهيت مفصل حرارتيفهرست اقالم موجود در ک ‐  ۲‐۶ جدول

  ۱۶  يان اتصال کوتاه حرارتيجر ‐  ۱‐۷ جدول

  ۱۷  يکيناميان اتصال کوتاه ديجر ‐  ۲‐۷ جدول



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  2 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

  مقدمه

ترل كيفيت تجهيزات و توجه به معيارهاي فني مؤثر بر كن و ين مشخصات فنييتعنظر به اهميت موضوع       

گيرندگان سند موظفند در هنگام تهية اسناد مناقصه . شود ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابالغ مي عملكرد آن

 و هنگام انجام نموده اسناد منظور وستيپآن را در  ق خشکي با عا کيلوولت٢٠  کابلي حرارتيمفصل هاخريد 

شده، نسبت به   مدارك و مستندات ارائهن دستورالعمل و با توجه به يا و ارزيابي فني، براساس مراحل بررسي

  .دکنن اقدام ها پيشنهاديدهارزيابي و امتياز

 کارشناسانمتشكل از ( مفصلسرکابل و   تخصصيي ملاين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته      

نهايي شده و ) سازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهي نيروي برق،يع هاي توز شركتاي،  هاي برق منطقه شركت

  .هاي توزيع ابالغ مي شود به كليه شركتبشرح زير 

  

  و دامنه كاربرد هدف‐١ 
 ي حرارتيمفصل هاهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    

 زي و شفافيت در امر توليد و خريد، هماهنگ سا تهية اسناد مناقصهو ق خشکي با عا کيلوولت٢٠کابل 

  .است  تنظيم شده آنهاو ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي  ،زاتيتجه

  

   محدوده اجرا‐٢

اي سيستان و   و شركت برق منطقههاي توزيع نيروي برق كشور  شركتدستورالعملمحدوده اجراي اين       

  .دنباش  ميبلوچستان

  

   استانداردهاي مورد استناد‐٣

هاي موردنظر، به    ها براي كنترل شاخص    هاي انجام آزمايش          مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه       

 در زمـان    . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته اسـت       ) IECبا تأكيد بر    (ترتيب استانداردهاي بين المللي     



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير
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بـر ايـن اسـاس،    . نداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است  تنظيم اين دستورالعمل استا   

  :استانداردهاي زير مورد استناد قرار گرفته اند

1- IEC 60502-4, Test Requirements on Accessories for Cables with Rated Voltages 
from 6 kV to 33kV, 1997-03 

2- DIN 46267-2, AL-Compression Ferrules 
3- DIN 46267-1, CU-Compression Ferrules – Cover Plate Type 
4- DIN 48201, AL-CU(Bimetalic) Compression Ferrules 

  

   دستور انجام كار‐٤

   روش تكميل جداول‐١‐٤

مراحـل  . شود  انجام مي » محاسبة امتيازات فني  «و  » مشخصات اجباري «بررسي مشخصات فني در دوبخش       

  :ها به شرح زير است  از آنتكميل جداول و استفاده

شـرايط و    و سايز آن و همچنـين        مفصلهاي خود در ارتباط با نوع         خواسته )۱( جدول شماره    درخريدار   •

  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

 .كند  توليد و عرضة آن ارائه مي فروشنده اطالعاتي از كاالي پيشنهادي و سابقة) ۲(در جدول شماره   •

الزامـات و مشخـصات       و فروشنده بايد    الزامي است   ) ٣( مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره          ارائة  •

درصـورت   .در پيشنهاد خود تـضمين نمايـد      با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول           اجباري را   

 . هد شدنخواهاي بعدي انجام  عدم تأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

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

شـود و سـتون     توسط فروشـنده تكميـل  دي با»يشنهاديپمقدار «ستون . ضرايب وزني آنها درج شده است     

 . گـردد  تكميل) ٢‐٤(ر بند  و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده د         دي خر توسط كميتة فني  » يينهاامتياز  «

  .دنصفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شو



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير
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ق ي با عا   کيلوولت ٢٠ کابل   ي حرارت يمفصل ها       با توجه به عموميت اين دستورالعمل براي سايزهاي مختلف          

ست، در آن درج نشده و بـا         ا يکابل و نوع هاد    كه وابسته به سايز   ) ۳(هاي جدول شماره      بعضي از كميت   خشک

لذا الزم است در زمان تنظيم اسناد مناقصه و استفاده از جـداول،             . اند  دار مشخص شده    چين و يك عدد ستاره      نقطه

پارامترهاي متناسب با سايز مورد نظر را با توجـه بـه راهنمـاي صـفحة آخـر                  ) ۳(خريدار ابتدا در جدول شماره      

  . ايددستورالعمل تعيين و در جدول درج نم

 
  يياز نهاين امتيي روش تع‐٢‐٤

ـ ر پ ي با توجه به مقاد    بايدد  ي خر يته فن ي، کم براي تعيين امتياز كيفي     ي هرکـدام از بنـدها     ي فروشـنده بـرا    يشنهادي

در ( فـوق ي هـر کـدام از بنـدها   ياز دهي و امتيابي مطابق با روش ارز و)٤جدول شماره (  کاال ياز ده يجدول امت 

ـ تم با ضـرب امت    ي هر آ  يياز نها يد، سپس امت  ي منظور نما  ١٠٠ ي را بر مبنا   يازيامت) ٤ادامه جدول شماره     ن يـي از تع ي

بـر   مجمـوع امتيازهـاي نهـايي     تقسيمبديهي است امتياز کل از.  مربوطه بدست خواهد آمديب وزنيشده در ضر  

  .آيد ميبدست  ١٠٠عدد 
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  اريبرد مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱(جدول شماره 

  نوع مفصل
   کيلوولت با عايق خشک۲۰مفصل حرارتي 

   سه رشته □      تک رشته  □

 * ۲متناسب با كابل با مشخصات پيوست         سايز  

  متال  بي□ آلومينيومي         □ مسي            □  دوراههنوع 

ف
دي
ر

  

  

  شرح مشخصه

  

  واحد
    مقدار

ف
دي
ر

  
  

  شرح مشخصه

  

  مقدار  واحد

 3  ‐‐‐  ي سيستمتعداد فازها  ٤   kV  20  يولتاژ نام ١
  kV  24  حداكثر ولتاژ سيستم  ٥    Hz 50  فركانس نامي  ٢

  ‐‐‐   شبكهسيستم زمين  ٣
غير موثر 

  زمين شده

  
 g 0.3   شدت احتمالي زلزلهحداكثر  ۶

  .ل گرددي هر دو کابل تکمي به ازا۲وست ي فرم پيستيز مختلف کابل بايدر صورت استفاده از دو سا *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
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  ١شناسنامه كاالي پيشنهادي ) ۲(جدول شماره 

    كشور سازنده  ١

    )تنام شرك(نام سازنده  ٢

    سال ساخت  ۳

٤ 
  نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

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

  

    نوع و تيپ كاال ٥

٦ 
فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان 

  فروش

  

  

    سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   ۷

    مدت گارانتي  ۸

  خدمات پس از فروش  ۹
  

  

۱۰  
هاي نصب و نگهداري و  نحوة ارائة دستورالعمل

  چگونگي آموزش

  

  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۱

  

  

  

  

  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                       
   .شود شنهاد دهنده تكميل ميي پاين جدول توسط1  
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  مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف

 Um(  kV 24(ولتاژحداکثر ۱
 )15minدر ( 48  يا )5minدر (kV   54  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ حداقل ۲

   µs   kV ±125 1.2/50  ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ حداقل ۳

  )20kVدر ( pC  10  حداکثر ميزان تخليه جزئي۴

  ١*...................                                     kA  ١حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل حرارتي٥

 ٢*                            ...................         kA  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي٦

۷
در بعد از حرارت  (٢مفصل) بيروني(حداقل قطر روكش نهايي

  )حالت آزاد
mm 

  کوچکتر  از قطر بيروني کابل  5mmش ازيب

  باشدHot Melt داراي چسب و 

 mm  وب استرس کنترليحداقل طول ت۸

 د بهيبا توجه به دستورالعمل نصب مفصل، با

ه ي متر از اليلي م۲۰ باشد که حداقل يااندازه

  ت کابل هر دو طرف مفصل را بپوشانديگراف

 کنواخت ي نک شده با ضخامتيمر کراسليپل  ‐‐‐   تيوپ هاتيفي و کجنس۹

  داشته باشد ‐‐‐  )Flame retardant(شوندگي  اموشخاصيت خودخ۱۰

  0.5  %   مفصليرونيدرصد نفوذ پذيري آب در روکش ب حداکثر۱۱

 ‐‐‐  جنس و ابعاد دوراهه۱۲
  اي DIN 46267-2مطابق استانداردهاي 

 DIN 48201 ا يDIN 46267-1  

 

  

  . 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

  

  

                                                                                                                                                                       
ti2ق فرمول ي توان از طريرا مان اتصال کوتاه  با  توجه به مدت زمان اعمال آن يدامنه جر 1

 . کردي معادل ساز

 .بر اساس کوچکترين سايز اعالم شده بر روي تيوب هاي موجود در نمونه هاي دريافتي از سازنده بررسي شود 2



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
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  )ادامه(مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف

  ‐‐‐   کااليمشخصات بسته بند۱۳

 يي نهاي بسته بندي مشخصات فروشنده رو‐

  درج شده باشد

د کننده و با يک  توليا  ساخت وپهي تي تمام‐

  آنها و مطابق با يدرج نام سازنده بر رو

شده در کاتالوگ سازنده  مشخصات فني اعالم 

  باشد

  ‐‐‐  فهرست اقالم و مستندات ۱۴
  لوازم و مدارک

  ۱ ول پيوست شمارهابه شرح جد

  ٢ مطابق اطالعات پيوست شماره  ‐‐‐  و دوراههتناسب مشخصات مفصل ۱۵

۱۶
 معتبر از آزمايشگاه معتبر ي آزمون نوعيگواهدارا بودن 

  ١)۵جدول شماره (هاي کاال  مطابق با فرم آزمون
  الزامي است ‐‐‐

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  . شود  تضمين ميكلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدارمطابقت كاالي پيشنهادي با 

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :يرنام ونام خانوادگي مد

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                       
 .هاي آزمون نوعي را ارائه نمايد رت نياز خريدار، فروشنده بايد اطالعات مربوط به بررسي صحت گزارشدرصو 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 
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  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

 واحد  شرح مشخصه  رديف
روش 

  امتيازدهي

مقدار 

  پيشنهادي

ضريب 

  وزني
  امتياز

امتياز 

  نهايي

      ۱۱%   ۱‐۳‐۴بند  ‐‐‐  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار   ۱

      ۵%   ۲‐۳‐۴بند  ‐‐‐  مشخصات بسته بندي کاال   ۲

      ۱۱%    ۳‐۳‐۴بند  ‐‐‐ ي، آموزش و خدمات پس از فروشگارانت   ۳

      ۶%   ۴‐۳‐۴بند  ‐‐‐  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده   ۴

      ۲۷%   ۵‐۳‐۴بند  pC  حداکثر ميزان تخليه جزئي   ۵

      ۹%   ۶‐۳‐ ۴بند   %   مفصليقي ضخامت روکش عايکنواختيدرصد    ۶

      ۱۶%   ۷‐۳‐۴بند  kV/mm  استقامت الکتريکي روکش عايقي مفصل   ۷

      ۱۵%    ۸‐۳‐۴بند  %  مفصليرونيدرصد نفوذ پذيري آب در روکش ب   ۸

    ‐‐‐  ۱۰۰%                                                                      جمع

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  

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

  :كميل كنندهنام شركت ت

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  10 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

  فني نحوة محاسبة امتيازهاي ‐٣‐٤

   سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار‐۱‐۳‐۴

  امتياز  معيار

  ۱۶  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۸  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران

 توجه به سوابق استفاده از محصول در با) گزار مناقصه(بردار  رضايت بهره

  گزار يا ديگر شرکتهاي توزيع با ارائه گواهي معتبر شرکت مناقصه
۱۶  

  . باشدي م۶۰ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ي مجموع امت،يياز نهايامت

  

   مشخصات بسته بندي کاال‐۲‐۳‐۴

  امتياز  معيار

  ۶  دارا بودن کارتن مناسب

  ۸  شخصات کامل مفصل حاوي مlableداشتن 

  ۸  درج نام سازنده بر روي کارتن

  ۸  مشخصات فروشنده شامل نام، آدرس و تلفن تماس روي كارتن

ها، ماستيکها و ديگر اقالم، همگي داخل دو راهه ،ها بندي تيوب بسته

پالستيک يا سلفون مخصوص به صورت مجزا، و درج نام سازنده برروي 

   ارائه شدهقطعات اصلي مطابق با كاتالوگ

۱۰  

  . باشدي م۶۰ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ي مجموع امت،يياز نهايامت

  

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

  امتياز  معيار

  ۱۶   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۱۲  ارائه آموزش نصب

  ۱۲  خدمات پس از فروش و يبانيپشت

  . باشدي م۶۰ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه يمجموع امت، يياز نهايامت

 
   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده‐۴‐۳‐۴

  . منظور شود۶۰ و در غير اين صورت امتياز ۱۰۰ ارائه گواهي دال بر نمايندگي از کارخانه سازنده

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  11 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

   حداکثر ميزان تخليه جزئي‐۵‐۳‐۴

  . مي باشد۶۰، امتياز  pC 10 تا pC 5ن ي بپيشنهاديريقاد وم۱۰۰ امتياز pC 5براي مقادير پيشنهادي کمتر از 

  

  : مفصليقي ضخامت روکش عايکنواختي ‐۶‐۳‐۴

 ۶۰ن ي ب به صورت مقايسه ايري مقادري ساي و برا۶۰از ي امتيکنواختين مقدار ي کمتري، و برا۱۰۰از ين روکش امتيکنواخت تري يبرا

   . باشدي م۱۰۰تا 

  

  ش عايقي مفصل استقامت الکتريکي روک‐۷‐۳‐۴

   . مي باشد۱۰۰، امتيازkV/mm 20  از  پيشنهادي بيش  و براي مقادير۶۰ ، امتياز kV/mm 20براي مقادير پيشنهادي  

   

   مفصليروني ميزان نفوذ پذيري آب در روکش ب‐۸‐۳‐۴

  . مي باشد۱۰۰ امتياز ۳/۰%  و براي مقادير پيشنهادي زير۶۰، امتياز۵/۰%  تا۳/۰% براي مقادير پيشنهادي بين

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  12 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

  ها  آزمون‐٥

  

  1ها آزمون) ٥(جدول شماره 

  شرح آزمون رديف
نام و شماره 

  استاندارد
  شرط پذيرش/ مقدار

 15minدر  48kV  يا 5min در IEC 60502-4 54kV  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک١

 20kV در pC 10حداكثر  IEC 60502-4  آزمون تخليه جزئي٢

 IEC 60502-4  آزمون استقامت عايقي موج ضربه٣
125 kV ± در ماکزيمم دماي کار عادي هادي 

  کابل

 kV 30 ساعته و تحت ولتاژ ۸ سيکل ۳در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا٤

٥
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عادي هـادي          

   kV 20 در   pC 10 حداکثر IEC 60502-4 کابل در سه سيکل

 kV 30 ساعته تحت ولتاژ ۸ سيکل ۳۰در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا٦

 kV 30 ساعته تحت ولتاژ ۸ سيکل ۳۰در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در آب٧

٨
آزمون تخليه جزئي پس از پايان آخرين سيکل حرارتـي          

  در سه سيکل
IEC 60502-4 10 حداکثر pC  20 در kV   

 IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي شيلد کابل٩

ان اتصال کوتاه يدر مقابل اعمال دو بار جر

  يب سطحيبدون آس

  آزمون اتصال کوتاه حرارتي هادي اصلي کابل١٠
IEC 60502-4 ان اتصال کوتاه يدر مقابل اعمال دو بار جر

 يب سطحيبدون آس

 IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه ديناميکي١١

 برابر ۵/۲انيه با اعمال جري ثانيلي م۱۰اقل حد

ان اتصال کوتاه يجر( ان اتصال کوتاهيجر

همراه با ثبت شکل ) هيک ثاني يمحاسبه شده برا

  موج

 ± IEC 60502-4 125 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه در دماي محيط١٢
 kV 30 در IEC 60502-4  15 min  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک١٣

                                                                                                                                                                       
  .د به شرح جدول فوق باشديب انجام آزمونها بايت ترتيرعا 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  13 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

   و مستنداتاقالمفهرست  :)١(پيوست شماره 

  

  لو ولت بدون آرموري ک٢٠تک رشته مناسب کابل يت مفصل حرارتيفهرست اقالم موجود در ک )۱‐۶ (جدول  

 

يرد
 ف

  واحد  تعداد  شرح جنس

  عدد  ١  1) يهاد( رنگ ي مشک–) قيعا(ه قرمزيوپ دو اليت  ١

 عدد  ١   رنگيوپ استرس کنترل مشکيت  ٢

٣  
  ک استرس کنترل زرد رنگ بلنديماست

زان مشخص شده در يبه م

   سازندهيطراح

  بسته

٤  
  ک استرس کنترل زرد رنگ کوتاهيماست

زان مشخص شده در يبه م

   سازندهيطراح

  بسته

  عدد  ١   رنگي مشک– مفصل يرونيه بيوپ اليت  ٥

  رول  ١  ي مسينوار تور  ٦

  عدد  ١   کابلي اصلي هاديا دو راهه برايموف   ٧

  عدد  ١  لد کابلي شيا دو راهه برايموف   ٨

  عدد  ١  يدستورالعمل نصب فارس  ٩
صل

م ا
ال
اق

ي
  

  برگ  ١  ل دهنده با سربرگ سازندهيست اقالم تشکيارائه ل  ١٠

  بسته  ١  دستمال آغشته به الکل  ١١

  ستد  ١  يدستکش پارچه ا  ١٢

رع  قطعه  ٢ کاغذ سنباده نرم و زبر  ١٣
 ف
الم

اق
ي

  

  عدد  ١  PVCر چسب نوا  ١٤

  آرمور اقالم مربوط به کابل، کابل بدون آرمور بوده و در صورت آرموردار بودنيبرافهرست اقالم فوق  :توجه

  .شوداد شده اضافه ي  به فهرستدي بازين

  

                                                                                                                                                                       
گ اضافي ، از يک تيوپ عايقي قرمز رن١بسته به طراحي سازندگان مختلف ممکن است براي تامين ضخامت عايق تيوپ قرمز مشکي آيتم 1

  .براي هر فاز استفاده شود



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  14 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

  

  لوولت بدون آرموري ک٢٠ مناسب کابل سه رشتهيت مفصل حرارتيفهرست اقالم موجود در ک)  ٢‐٦( جدول  

يرد  
ف

  

  واحد  تعداد   جنسشرح

  عدد  ٣  1 )يهاد( رنگ ي مشک–) قيعا(ه قرمزيوپ دو اليت  ١

 عدد  ٣   رنگيوپ استرس کنترل مشکيت  ٢

زان مشخص شده در يبه م  ک استرس کنترل زرد رنگ بلنديماست  ٣

   سازندهيطراح

  بسته

زان مشخص شده در يبه م  ک استرس کنترل زرد رنگ کوتاهيماست  ٤

  ازنده سيطراح

  بسته

  بسته  ۱  ي آببنديک  مشکي ماست  ٥

  عدد  ۲   رنگي مشک– مفصل يرونيه بيوپ اليت  ٦

  رول  ٣  ي مسينوار تور  ٧

صل
م ا
ال
اق

ي
  

  عدد  ٣   کابلي اصلي هاديا دو راهه برايموف   ٨

  عدد  ١  لد کابلي شيا دو راهه برايموف   ٩  

  عدد  ١  يدستورالعمل نصب فارس  ١٠  

  بسته  ١  ل دهنده با سربرگ سازندهيم تشکست اقاليارائه ل  ١١

  ست  ٣  دستمال آغشته به الکل  ١٢

  قطعه  ١  دستکش   ١٣

  عدد  ٦ کاغذ سنباده نرم و زبر  ١٤

رع
 ف
الم

اق
ي

  

  عدد  ١  PVCنوار چسب   ١٥

 Joint(د زره مفصل ي کابل بدون آرمور بوده و در صورت آرموردار بودن کابل بايت فوق الذکر براي ک:توجه

Case (اد شده اضافه گردديست يقالم مربوط به لگر ايو د.  

  

  

                                                                                                                                                                       
، از يک تيوپ عايقي قرمز رنگ اضافي ١بسته به طراحي سازندگان مختلف ممکن است براي تامين ضخامت عايق تيوپ قرمز مشکي رديف  1

 .براي هر فاز استفاده شود



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  15 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

   مناسبمفصلمشخصات كابل جهت انتخاب : )۲(پيوست شماره 

  

  :مشخصات عمومي كابل

                    24kV          :حداکثرسطح ولتاژ .۱

 سه رشته □ رشته           تک□  : تعداد رشته هاي كابل  .۲

  :جدول مشخصات ساختار كابل

    

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مشخصه هادي

      مس  آلومينيوم                      :نس هاديج

  سه گوشگرد                         mm2 ..……  :سطح مقطع هادي 

  :مشخصه اليه عايق

  PVC  XLPE    آغشته به روغنكاغذ   :جنس عايق 

  mm … : بيروني در محل عايق قطر  mm …: ضخامت عايق 

  :مشخصه اليه نيمه هادي

  .....  ساير   گرافيت اكسترود شده  كاغذ

  : مشخصه شيلد

   mm2… :سطح مقطع   سيم مسي    نوار مسي

  : مشخصه اليه فلزي

  سه سرب  تك سرب    سرببدون   سرب دار

  سيم   :نوع آرمور 

   آلومينيومي 

سيم 

   گالوانيزه

  نوار 

   آلومينيومي

نوار 

   فوالدي

  ساير

......  

   :يرونيمشخصه اليه محافظ ب

           .........ساير    PE PVC  : جنس اليه بيروني

   mm …:  بيروني اليهقطر

  : دوراههمشخصات

   بي متال   دوراهه   آلومينيومي   دوراهه   مسي قلع اندود دوراهه



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  16 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

  ان اتصال کوتاهي جداول جر: )۳(وست شماره يپ  

  

  1يحرارتان اتصال کوتاه ي جر)۱‐۷ (جدول

  )A (يومينيان کابل آلوميجر  )A ( يان کابل مسيجر  )mm2 (ز کابليسا فيرد

١٩١٧  ٢٩٠٠  ١٦  ١  

٢٩٩٦  ٤٥٣١  ٢٥  ٢  

٤١٩٥  ٦٣٤٤  ٣٥  ٣  

٥٩٩٢  ٩٠٦٣  ٥٠  ٤  

٨٣٩٠  ١٢٦٨٨  ٧٠  ٥  

١١٣٨٦  ١٧٢٢٠  ٩٥  ٦  

١٤٣٨٣  ٢١٧٥١  ١٢٠  ٧  

١٧٩٧٨  ٢٧١٨٩  ١٥٠  ٨  

٢٢١٧٤  ٣٣٥٣٤  ١٨٥  ٩  

٢٨٧٦٦  ٤٣٥٠٣  ٢٤٠  ١٠  

٣٥٩٥٧  ٥٤٣٧٩  ٣٠٠  ١١  

٤٧٩٤٣  ٧٢٥٠٦  ٤٠٠  ١٢  

٥٩٩٢٩  ٩٠٦٣٢  ٥٠٠  ١٣  

٧٥٥١١  ١١٤١٩٧  ٦٣٠  ١٤  

                                                                                                                                                                       
 . ميلي ثانيه مي باشد١٠تمامي مقادير فوق براساس مدت زمان   1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  17 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

  

  1يکيناميان اتصال کوتاه ديجر )۲‐۷(جدول 

  )A (يومينيان کابل آلوميجر  )A ( يان کابل مسيجر mm2 ز کابليسا فيرد

٤٧٩٢  ٧٢٥٠  ١٦  ١  

٧٤٩٠  ١١٣٢٧  ٢٥  ٢  

١٠٤٩٠  ١٥٨٦٠  ٣٥  ٣  

١٤٩٨٠  ٢٢٦٥٧  ٥٠  ٤  

٢٠٩٧٥  ٣١٧٢٠  ٧٠  ٥  

٢٨٤٦٥  ٤٣٠٥٠  ٩٥  ٦  

٣٥٩٥٧  ٥٤٣٧٧  ١٢٠  ٧  

٤٤٩٤٥  ٦٧٩٧٢  ١٥٠  ٨  

٥٥٤٣٥  ٨٣٨٣٥  ١٨٥  ٩  

٧١٩١٥  ١٠٨٧٥٧  ٢٤٠  ١٠  

٨٩٨٩٢  ١٣٥٩٤٧  ٣٠٠  ١١  

١١٩٨٥٧  ١٨١٢٦٥  ٤٠٠  ١٢  

١٤٩٨٢٢  ٢٢٦٥٨٠  ٥٠٠  ١٣  

١٨٨٧٧٧  ٢٨٥٤٩٢  ٦٣٠  ١٤  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
 . ميلي ثانيه مي باشد١٠ساس مدت زمان تمامي مقادير فوق برا 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
 ي حرارتي مفصل هاي فني ارزيابيالزامات و معيارها

  ق خشكيبا عالوولت ي ك20 كابل 

  18از  18 صفحة
  01: شماره بازنگري 
  20/02/1388 :تاريـخ بازنگري 

 

         

  ) ۳( تكميل جدول شمارهراهنماي : )۴(پيوست شماره 

براي تكميل اطالعـات ايـن      . تعدادي از پارامترها با عالمت ستاره و يك عدد در كنار آن نشان داده شده است               ) ۳(درجدول شماره   
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ر به يد دانشگاه و شرکت توانين، اساتيزات، مشاورين کننده تجهي سازنده و تاميع برق، شرکتهاي توزيندگان محترم شرکتها  يبا تشکر از نما   
ن دستورالعمل با حـضور در جلـسات و   ي کردن ايي و نهاي تخصصي هايس و انجام بررس   يش نو يه پ ير که در مراحل مختلف ته     ي ز شرح

  . موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورندياعالم نقطه نظرات کارشناس
  

  ي حرارتي مفصلهايس مشخصات فنيش نويپاعضاي کارگروه تهيه کننده 
  ريشرکت متان  يعباس رمز مهندس غالميآقا
  ن مفصليشرکت آر  يعي مهندس محمود سميآقا
  شرکت پارس جلفا  يليد جلي سي مهندس عليآقا
  شرکت دانش اتصال کابل   زادهي مهندس محمد هاديآقا

  ريشرکت توان  ي جعفريبا احمديمهندس فر خانم
  ن مفصليشرکت شاه  ي آگاهساي پرخانم مهندس

  ع تهران بزرگيتوزشرکت   ي مهندس منصوريآقا
  رازيع برق شيشرکت توز   نژادي موسو مرتضي مهندسيآقا
  

   ي حرارتي مفصلهاي مشخصات فني بررسي مشارکت کننده در جلسات تخصصياعضا
  ريشرکت توان  اورطلبي  اکبر مهندسيآقا
  ن الملليشرکت متن ب  ن ياث الدي غپرويز  مهندسيآقا
  ريشرکت توان  ي صمد مهرداد مهندسيآقا

  ريشرکت توان  ي جعفريخانم مهندس احمد
  رو يشرکت سان   مهندس شمس ملک آرايآقا
  رازيشبرق ع يشرکت توز  نژاد ي موسويهندس مرتض ميآقا
  قمبرق ع يشرکت  توز  د افراز ي مهندس وحيآقا
  تهران بزرگبرق ع يتوزشرکت   ي مهندس منصوريآقا
  گلستانبرق ع يشرکت توز   رادي مهندس احمد کاشفيآقا
  يخراسان شمالبرق ع يشرکت توز  يشنيد باغي مهندس وحيآقا

  ن مفصليشرکت شاه  يسا آگاهيخانم مهندس پر
  شرکت پارس جلفا  يليد جلي سي مهندس عليآقا
  شرکت پارس جلفا   مهندس  بهزاد اعتماديآقا
  ريشرکت توان  ي مهندس محمد دهقانيآقا
  گلستانبرق ع يشرکت توز   رادي مهندس احمد کاشفيآقا

  ن الملليشرکت متن ب   پورآرام هالهخانم مهندس
 


