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  مقدمه

به معيارهاي فني مؤثر بر عملكرد كنترل كيفيت تجهيزات و توجه  و ين مشخصات فنييتعنظر به اهميت موضوع       
سرکابل گيرندگان سند موظفند در هنگام تهية اسناد مناقصه خريد . شود ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابالغ مي آن

 و هنگام انجام نموده اسناد منظور وستيپآن را در  ق خشکي با عا كيلوولت۳۳رشته  تك کابل ي براداخلي يحرارت
شده، نسبت به ارزيابي   مدارك و مستندات ارائهن دستورالعمل و با توجه به يابي فني، براساس مراحل بررسي و ارزيا

  .دکنن اقدام ها پيشنهاديدهو امتياز
هاي برق  شركت کارشناسانمتشكل از ( سركابل  تخصصيي ملاين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته      
به كليه نهايي شده و بشرح زير ) ازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهيس نيروي برق،هاي توزيع  شركتاي،  منطقه
  .هاي توزيع ابالغ مي شود شركت

  

  و دامنه كاربرد هدف-١ 
 داخلي يسرکابل حرارتهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    
زي و شفافيت در امر توليد و ، هماهنگ ساو تهية اسناد مناقصه ق خشکي با عا كيلوولت۳۳رشته  تك کابل يبرا

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

   محدوده اجرا- ٢
داراي شبكة فشار متوسط با ولتاژ نامي      هاي توزيع نيروي برق كشور  شركت،دستورالعملمحدوده اجراي اين       
  .باشد كيلوولت مي ۳۳
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   استانداردهاي مورد استناد- ٣
هـاي مـوردنظر، بـه       ها براي كنتـرل شـاخص      هاي انجام آزمايش          مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه       

 در زمـان تنظـيم   . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است   ) IECبا تأكيد بر    (ترتيب استانداردهاي بين المللي     
بر اين اساس، اسـتانداردهاي  . تورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است          اين دس 

  :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 48201, AL-Compression Cable Lugs 
3- DIN 46235, CU-Compression Cable Lugs – Cover Plate Type 
4- DIN 46329, AL-CU(Bimetalic) Compression Cable Lugs 

  

   دستور انجام كار- ٤
   روش تكميل جداول-١-٤

كميـل  مراحـل ت . شود انجام مي» محاسبة امتيازات فني«و » مشخصات اجباري «      بررسي مشخصات فني در دوبخش      
  :ها به شرح زير است جداول و استفاده از آن

شـرايط و   و سـايز آن و همچنـين   سـركابل هاي خود در ارتباط با نـوع     خواسته) ۱( جدول شماره    درخريدار   •
  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

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

الزامـات و مشخـصات    و فروشـنده بايـد   الزامـي اسـت   ) ٣( مقادير قابل قبول مندرج در جـدول شـماره     ارائة  •
درصـورت عـدم    .در پيشنهاد خـود تـضمين نمايـد   با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول   اجباري را   

 . نخواهد شدهاي بعدي انجام  سيتأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و برر

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيـازدهي عوامـل كيفـي كـاالي مـورد نظـر بـه همـراه          مشخصه) ٤(در جدول شماره    •
امتيـاز  «شـود و سـتون     توسط فروشنده تكميلدي با»يشنهاديپمقدار «ستون  . ضرايب وزني آنها درج شده است     

صـفحات   . گـردد تكميـل ) ٢-٤(وش ارزيابي تعيين شده در بنـد   و با توجه به ر     دي خر توسط كميتة فني  » يينها
  .دنمربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شو
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  يياز نهاين امتيي روش تع-٢-٤

 جـدول  ي هرکـدام از بنـدها  ي فروشـنده بـرا  يشنهادير پي با توجه به مقادبايدد ي خريته فني، کمبراي تعيين امتياز كيفي   
در ادامـه جـدول   ( فـوق ي هـر کـدام از بنـدها      ياز ده ي و امت  يابي مطابق با روش ارز     و )٤جدول شماره   (کاال ياز ده يامت

 يب وزنين شده در ضريياز تعيتم با ضرب امت   ي هر آ  يياز نها يد، سپس امت  ي منظور نما  ١٠٠ ي را بر مبنا   يازيامت) ٤شماره  
  .آيد مي بدست يي نهايزهااياز کل از مجموع امتي است امتيهي بد.مربوطه بدست خواهد آمد
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  برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱(جدول شماره 

  با عايق خشک 33kVرشته  تك کابل ي براداخلي يسرکابل حرارت  سركابلنوع 

  ۲متناسب با كابل با مشخصات پيوست          سايز  
  متال  بي□  آلومينيومي        □ مسي            □  نوع كابلشو

ف   ردي

  

  شرح مشخصه
  

ف    مقدار  واحد   ردي

  

  شرح مشخصه
  

  مقدار  واحد

    ºC  داخلحداكثر درجه حرارت محيط   ٦   U0/U(Um) kV  33 ولتاژ نامي ١
    ºC  داخلحداقل درجه حرارت محيط  ٧    Hz 50  فركانس نامي  ٢
   m  حداكثر ارتفاع از سطح دريا    ۸    3  ---  ي سيستمتعداد فازها  ٣

   %  رطوبت نسبي درصد   kV  36    ۹  كثر ولتاژ سيستمحدا  ٤
غير موثر   ---   شبكهسيستم زمين  ٥

  زمين شده
 g 0.3   شدت احتمالي زلزلهحداكثر  ۱۰  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :ريخ تكميلتا

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  6 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  ١شناسنامه كاالي پيشنهادي ) ۲(جدول شماره 

    كشور سازنده  ١
    )نام شركت(نام سازنده  ٢
    سال ساخت  ۳
   و نوع ارتباط با سازندهنام فروشنده  ٣

  ...) و ي عرضه کننده انحصار-ينده رسمينما(
  

     و تيپ كاالنوع ٤
٥ 

   فروشزانيمداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و  خريفهرست
  
  
  

    سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات  ٦
    مدت گارانتي  ۷
    خدمات پس از فروش  ۸

  
 و چگونگي نصب و نگهداريهاي  دستورالعملنحوة ارائة   ۹

  آموزش
  
  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۰

  

  
  
  
  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :كميلتاريخ ت

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
   .شود شنهاد دهنده تكميل ميياين جدول توسط پ1
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  مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
 Um(  kV 36(ولتاژحداکثر  ۱
 )15minدر ( 72  يا )5minدر (kV   81  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ حداقل  ۲

   µs   kV ±170 1.2/50   ايضربهاستقامت عايقي ولتاژ حداقل  ۳
  )30kVدر ( pC  10  حداکثر ميزان تخليه جزئي ۴
 )در يك ثانيه (kA 16  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل حرارتي ٥

 kA 40  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي ٦
  mm 620  حداقل فاصله خزشي  ۷

 mm  520  حداقل فاصله جرقه ما بين کابلشو و زمين سرکابل ۸

   کابل XLPE کمتر از قطر اليه mm 3mm  ١حداقل قطر عايق بعد از حرارت ۹
  mm  260  حداقل طول تيوب استرس کنترل ۱۰
  پليمر کراسلينک شده  ---  جنس عايق ۱۱
  داشته باشد ---  Non-Trackingخاصيت  ۱۲
  داشته باشد ---  )UV( مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ۱۳
  داشته باشد ---  )Flame retardant(ي شوندگ خاصيت خودخاموش ۱۴

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  . 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

  

                                                                                                                                                                
 . شودي از سازنده بررسيافتي دري موجود در نمونه هايوب هاي تيز اعالم شده بر روين سايبر اساس کوچکتر 1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  8 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  )ادامه(مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  هشرح  مشخص رديف
  داشته باشد  ---  )چسبندگي و قدرت کشش(نوار آب بندي مخصوص سرکابل  ۱۵
 Hot Melt  ---  چسب داخل تيوب ۱۶

 ---  جنس و کيفيت کابلشو ۱۷
 DIN 48201مطابق استانداردهاي 

  DIN46329 و  DIN46235و

۱۸ 
  وتيوب قرمز رنگ، تيوب استرس کنترل(کليه اقالم اصلي 

  ---  ) بشقابک
شده در  مطابق با مشخصات فني اعالم 

  کاتالوگ سازنده 
 )22.5kVدر  (300  ساعت  استقامت رطوبتي ۱۹

 )22.5kVدر  (1000  ساعت  استقامت رطوبت نمکي ۲۰

۲۱ 
  ملحقات و مستندات 

---  
  لوازم  و مدارك 

  ۱به شرح جدول پيوست شماره
  ٢مطابق اطالعات پيوست   ---  با کابلو كابلشو تناسب مشخصات سرکابل  ۲۲

۲۳ 
دارا بودن تايپ تست معتبر از آزمايشگاه معتبر مطابق با فرم 

  ١)۵جدول شماره (هاي کاال  آزمون
--- 

  الزامي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :لتاريخ تكمي

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 .هاي آزمون نوعي را ارائه نمايد درصورت نياز خريدار، فروشنده بايد اطالعات مربوط به بررسي صحت گزارش 1
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  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

 واحد  شرح مشخصه  رديف
روش 
  امتيازدهي

مقدار 
  پيشنهادي

ضريب 
امتياز   امتياز  وزني

  نهايي
      ۹%   ۱-۳-۴بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار   ۱
      ۴%   ۲-۳-۴ند ب ---  مشخصات بسته بندي کاال   ۲
      ۶%    ۳-۳-۴بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش   ۳
      ۴%   ۴-۳-۴بند  ---  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده   ۴
      ۱۱%    ۵-۳-۴بند   kV  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ    ۵
      ۱۱%   ۶-۳-۴بند  µs   kV 1.2/50 ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ    ۶
      ۱۰%   ۷-۳-۴بند  pC  داکثر ميزان تخليه جزئيح   ۷
      ۱۰%   ۸-۳-۴بند  mm  )در حالت آزاد(حداقل ضخامت عايق بعد از حرارت   ۸
      ۹%   ۹-۳-۴بند  kV/mm  استقامت الکتريکي روکش عايقي سرکابل   ۹
      ۱۴%   ۱۰-۳-۴بند  Creepage distance(  mm( حداقل فاصله خزشي   ۱۰
      ۴%    ۱۱-۳-۴بند  % ش عايقي سرکابلميزان نفوذ پذيري آب در روک   ۱۱
      ۸%   ۱۲-۳-۴بند   kA  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي   ۱۲
    ---  ۱)۱۰۰(%  جمع

  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نوادگي مديرنام ونام خا

  

  امضاء
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  فني نحوة محاسبة امتيازهاي -٣-٤
  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار -۴-۳-۱

  امتياز  معيار
  ۴۰  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۲۰  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران
با توجه به سوابق استفاده از محصول در ) گزار مناقصه(بردار  رضايت بهره

  گزار يا ديگر شرکتهاي توزيع با ارائه گواهي معتبر شرکت مناقصه
۴۰  

  
   مشخصات بسته بندي کاال-۴-۳-۲

  امتياز  معيار
  ۱۵  دارا بودن کارتن مناسب

  ۲۰   حاوي مشخصات کامل سر کابلlableداشتن 
  ۲۰  درج نام سازنده بر روي کارتن

  ۲۰   روي كارتنمشخصات فروشنده شامل نام، آدرس و تلفن تماس
، بشقابکها، کابلشوها، ماستيکها و ديگر اقالم، همگي داخل ها تيوببندي  بسته

و درج نام سازنده برروي  ،پالستيک يا سلفون مخصوص به صورت مجزا
  قطعات اصلي مطابق با كاتالوگ ارائه شده

۲۵  

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

  امتياز  معيار
  ۴۰   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۳۰  ارائه آموزش نصب
  ۳۰  خدمات پس از فروش

 
   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده-۴-۳-۴

  . منظور شود۰ و در غير اين صورت امتياز ۱۰۰  از کارخانه سازندهيندگي دال بر نمايارائه گواه
  
  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ  -۴-۳-۵

 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ و براي مقادير ولتاژ پيشنهادي بيش از ۹۰ي برابر با سطح قابل قبول ، امتياز         براي مقادير ولتاژ پيشنهاد   
  .مي باشد
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  µs 1.2/50 ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ  -۴-۳-۶
 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ز  و براي مقادير ولتاژ پيشنهادي بيش ا۹۰براي مقادير ولتاژ پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول ، امتياز 

  .مي باشد
  
   حداکثر ميزان تخليه جزئي-۴-۳-۷

  . مي باشد۹۰، امتياز pC 10 تا pC 5 و براي مقادير پيشنهادي بين ۱۰۰ امتياز pC 5براي مقادير پيشنهادي کمتر از 
  
  )در حالت آزاد( حداقل ضخامت عايق بعد از حرارت-۴-۳-۸

  ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز % ۱۲۰ و براي مقادير پيشنهادي بيش از ۸۰ابر با سطح قابل قبول خواسته شده ، امتياز براي مقادير پيشنهادي بر
  .مي باشد

  
   استقامت الکتريکي روکش عايقي سرکابل- ۹- ۳- ۴

 از     ر پيشنهادي بيش و براي مقادي۹۰، امتياز kV/mm 17 تا kV/mm 15 براي مقادير پيشنهادي بين IEC      مطابق با استاندارد 
17 kV/mmمي باشد۱۰۰،  امتياز .  

  
  )Creepage Distance ( حداقل فاصله خزشي- ۱۰- ۳- ۴
 

  و باالتر ۷۵۰  ۷۵۰ تا ۷۰۰  حداقل فاصله خزشی
  ۱۰۰  ۹۰  امتياز

  
  ميزان نفوذ پذيري آب در روکش عايقي سرکابل - ۱۱- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ امتياز ۳/۰%  زيريشنهاديبراي مقادير پ و ۹۰ازي، امت۵/۰%  تا۳/۰%  بينيشنهاديبراي مقادير پ
  
   حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي- ۱۲- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ازي، امتkA 40 يشنهادي و براي مقدار پ۹۰از ي، امتkA 31.5 يشنهاديبراي مقدار پ
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  ها  آزمون-٥
  

  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

ه نام و شمار  شرح آزمون  رديف
  استاندارد

  شرط پذيرش/ مقدار

 15minدر  72kV  يا 5minدر IEC 60502-4 81kV  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١

 30kV در pC 10حداكثر  IEC 60502-4  آزمون تخليه جزئي ٢

   در ماکزيمم دماي کار عادي هادي کابل± IEC 60502-4 170 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه ٣
 kV 45 ساعته و تحت ولتاژ ۸ سيکل ۳در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا ٤

٥ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عـادي هـادي          

   kV 30 در   pC 10حداکثر IEC 60502-4 کابل در سه سيکل

٦ 
آزمون تخليه جزئي پس از پايان آخرين سيکل حرارتـي         

   kV 30 در  pC 10حداکثر IEC 60502-4  در سه سيکل

 kV 45 ساعته تحت ولتاژ ۸ سيکل ۶۰در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا ٧

٨ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عادي هادي 

   سيکل۶۰کابل در 
IEC 60502-4 10حداکثر pC 30 در kV   

  

٩ 
آزمون تخليه جزئي پس از پايان آخرين سيکل حرارتـي         

   kV 30 در pC 10حداکثر IEC 60502-4   سيکل۶۰در 

 -- IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي شيلد کابل ١٠

 -- IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي هادي اصلي کابل ١١

 IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه ديناميکي ١٢
At least 10 ms Id=2.5 Isc (Isc for 1 sec)   

  همراه با ثبت شکل موج
 ± IEC 60502-4 170 kV   عايقي موج ضربه در دماي محيطآزمون استقامت ١٣
 kV 45 در IEC 60502-4 15 min  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١٤

  ≤kV/mm 15  --  آزمون مقاومت الکتريکي روکش عايقي ١٥
 ≤Ω/cm 1015 --  آزمون مقاومت حجمي روکش عايقي ١٦
 22.5kVعت در سا IEC 60502-4 1000  آزمون رطوبت نمکي ١٧

 22.5kV ساعت در IEC 60502-4 300  آزمون استقامت رطوبتي ١٨

  . حذف شده اند7و 6و 5 آزمونهاي IEC 60502-4، 2005در نسخه سال  
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  فهرست ملحقات و مستندات) ١(پيوست شماره 
  

  تعداد  شرح  رديف
   عدد۳  تيوپ عايقي قرمز رنگ ۱
   عدد۳  تيوپ استرس کنترل مشکي رنگ ۲
   عدد۳  زرد رنگماستيک  ۳
  به مقدار مشخص شده در ليست قطعات  ماستيک قرمز رنگ ۴
   عدد۶  تعداد بشقابک  ۵
   عدد۳  کابلشو براي شيلد کابل ۶
   عدد۳  کابلشو براي هادي کابل ۷
   قطعه۳  *تسمه بافته شده مسي براي شيلد نواري کابل ۸
  به مقدار کافي  سنباده زبر و نرم ۹
   عدد۱  نوار چسب برق ۱۰
  به مقدار کافي  ال آغشته به الکلدستم ۱۱
     فارسيدستورالعمل نصب ۱۲
    فهرست قطعات ۱۳

  .در صورت مفتولي بودن شيلد کابل، در کيت سرکابل موجود نمي باشد*
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  مشخصات كابل جهت انتخاب سركابل مناسب: )۲(پيوست شماره 
  

  :مشخصات عمومي كابل
                    36kV          :حداکثرسطح ولتاژ .۱

 رشته           تك: تعداد رشته هاي كابل  .۲

  :جدول مشخصات ساختار كابل
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مشخصه هادي
  مس  آلومينيوم                      :جنس هادي

  سه گوشگرد                            mm2 ..……  :سطح مقطع هادي 
  :مشخصه اليه عايق

  PVC  XLPE    آغشته به روغنكاغذ   :جنس عايق 
  mm … : بيروني در محل عايق قطر  mm …: امت عايق ضخ

  :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
......  

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

   mm …:  بيروني اليهقطر
  :مشخصات کابلشو

  کابلشو بي متال     کابلشو آلومينيومي     کابلشو مسي قلع اندود 



 

 

  
هاي سازنده و تأمين كنندة تجهيـزات، مـشاورين،  اسـاتيد دانـشگاه و      هاي توزيع برق، شركت          با تشكر از نمايندگان محترم شركت     

هاي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل با حضور  نويس و انجام بررسي شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهية پيش   
  . نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردنددر جلسات و اعالم نقطه

  
  :ها  مشخصات فني سرکابلسينو شي پةکنند هيتهاعضاي كارگروه 

  شرکت متانير    آقاي مهندس غالمعباس رمزي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس محمود سميعي
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس محمد هاديزاده

  شرکت پارس جلفا    س علي سيد جليليآقاي مهند
  شرکت توزيع آذربايجان شرقي    آقاي مهندس خيراهللا اوالدغفاري
  شرکت توانير    آقاي مهندس مهرداد صمدي
  شرکت توانير     جعفريخانم مهندس فريبا احمدي

  
  :ها سرکابلمشخصات فني  مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي ياعضا

  شرکت توانير    آقاي مهندس ياورطلب
  شرکت متن بين الملل    آقاي مهندس غياث الدين

  شرکت متانير    آقاي مهندس رمزي
  شرکت توزيع گلستان    آقاي مهندس کاشفي راد
  شرکت توزيع شيراز    آقاي مهندس موسوي نژاد

  شرکت پارس جلفا    آقاي مهندس جليلي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس سميعي
  ت توانيرشرک    آقاي مهندس صمدي

  شركت توانير    خانم مهندس احمدي جعفري
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس هاديزاده

  انجمن سيم و کابل    آقاي مهندس شمس ملک آرا
  سازمان توسعه برق ايران    آقاي مهندس نصيرزاده
  شرکت توزيع قم    آقاي مهندس افراز

  شرکت توزيع جنوب کرمان    آقاي مهندس ساالري خو
  شرکت توزيع مازندران    قاي مهندس متقي مجدآ

  شرکت توزيع خراسان شمالي    آقاي مهندس باغيشني
 



  

  
  )توانیر(شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران   

  

 

  هاي   و آزمونی فنی ارزیابيیارها معالزامات،  تعییندستورالعمل

  ق خشکیبا عا کیلوولت 33 رشته  کابل سهي براداخلی یسرکابل حرارت

  
مدير عامل شرکت توانير : ه     مقام تصويب کنند  

  
  : د سنگان    دريافت کنند

 معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانير - 

 خوزستان توزيع نيروي برق  شرکت - 

  توزيع نيروي برق اهواز شرکت - 

  توزيع نيروي برق كهكيلويه و بوير احمد شرکت - 

  توزيع نيروي برق بوشهر  شرکت - 

   و مفصلابلسرك يته تخصصيع ــ دفتر پشتيباني فني توزيع ــ کمي توزيمعاونت هماهنگ: كننده       تهيه
  ٠١: ويرايش

 ١٣٨٧ ماه مهر

  www.tavanir.org.ir/de: سايت دفتر پشتيباني فني توزيع
  
  
  
  
  

  : كننده تهيه
  امضاء

  : نندهك تاييد
  امضاء

  : كننده تصويب
  امضاء

http://www.tavanir.org.ir/de
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  فهرست مطالب
      شمارة صفحه   عنوان

  ۲  مقدمه
  ۲  هدف و دامنه كاربرد -۱
  ۲  محدوده اجرا -۲
  ۳  اي مورد استناداستاندارده -۳
  ۳  دستور انجام كار -۴
  ۳    روش تكميل جداول -١-۴  
  ۴    روش تعيين امتياز نهايي -۴-۲  
  ۱۰  هاي فني محاسبة امتياز نحوة -۴-۳  

  ۱۳   فهرست ملحقات و مستندات-) ١(پيوست 
  ۱۴   مشخصات كابل جهت انتخاب سركابل مناسب-) ٢(پيوست 
  

  جداولفهرست 
     شمارة صفحه    عنوان  شماره
  ۵  برداري مشخصات محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته  ۱
  ۶  شناسنامه كاالي پيشنهادي  ۲
  ۷  مشخصات اجباري  ۳
  ۹  پيشنهادي و امتيازدهي كاالمشخصات فني   ۴
  ۱۲  ها آزمون  ۵
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  مقدمه

به معيارهاي فني مؤثر بر عملكرد كنترل كيفيت تجهيزات و توجه  و ين مشخصات فنييتعنظر به اهميت موضوع       
سرکابل گيرندگان سند موظفند در هنگام تهية اسناد مناقصه خريد . شود ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابالغ مي آن

 و هنگام انجام نموده اسناد منظور وستيپآن را در  ق خشکي با عا كيلوولت۳۳ کابل سه رشته ي براداخلي يحرارت
شده، نسبت به ارزيابي   مدارك و مستندات ارائهن دستورالعمل و با توجه به يابي فني، براساس مراحل بررسي و ارزيا

  .دکنن اقدام ها پيشنهاديدهو امتياز
هاي برق  شركت کارشناسانمتشكل از ( سركابل  تخصصيي ملاين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته      
به كليه نهايي شده و بشرح زير ) ازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهيس نيروي برق،هاي توزيع  شركتاي،  منطقه
  .هاي توزيع ابالغ مي شود شركت

  

  و دامنه كاربرد هدف-١ 
 داخلي يسرکابل حرارتهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    
زي و شفافيت در امر توليد و ، هماهنگ ساو تهية اسناد مناقصه ق خشکي با عا كيلوولت۳۳ کابل سه رشته يبرا

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

   محدوده اجرا- ٢
 داراي شبكة فشار متوسط با ولتاژ نامي     هاي توزيع نيروي برق كشور       محدوده اجراي اين دستورالعمل، شركت

 .باشد كيلوولت مي ۳۳



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  3 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

   استانداردهاي مورد استناد- ٣
هـاي مـوردنظر، بـه       ها براي كنتـرل شـاخص      هاي انجام آزمايش          مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه       

 در زمـان تنظـيم   . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است   ) IECبا تأكيد بر    (ترتيب استانداردهاي بين المللي     
بر اين اساس، اسـتانداردهاي  . تورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است          اين دس 

  :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 48201, AL-Compression Cable Lugs 
3- DIN 46235, CU-Compression Cable Lugs – Cover Plate Type 
4- DIN 46329, AL-CU(Bimetalic) Compression Cable Lugs 

  

   دستور انجام كار- ٤
   روش تكميل جداول-١-٤

كميـل  مراحـل ت . شود انجام مي» محاسبة امتيازات فني«و » مشخصات اجباري «      بررسي مشخصات فني در دوبخش      
  :ها به شرح زير است جداول و استفاده از آن

شـرايط و   و سـايز آن و همچنـين   سـركابل هاي خود در ارتباط با نـوع     خواسته) ۱( جدول شماره    درخريدار   •
  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

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

الزامـات و مشخـصات    و فروشـنده بايـد   الزامـي اسـت   ) ٣( مقادير قابل قبول مندرج در جـدول شـماره     ارائة  •
درصـورت عـدم    .در پيشنهاد خـود تـضمين نمايـد   با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول   اجباري را   

 . نخواهد شدهاي بعدي انجام  سيتأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و برر

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيـازدهي عوامـل كيفـي كـاالي مـورد نظـر بـه همـراه          مشخصه) ٤(در جدول شماره    •
امتيـاز  «شـود و سـتون     توسط فروشنده تكميلدي با»يشنهاديپمقدار «ستون  . ضرايب وزني آنها درج شده است     

صـفحات   . گـردد تكميـل ) ٢-٤(وش ارزيابي تعيين شده در بنـد   و با توجه به ر     دي خر توسط كميتة فني  » يينها
  .دنمربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شو

 



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  4 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

 
  
  يياز نهاين امتيي روش تع-٢-٤

 جـدول  ي هرکـدام از بنـدها  ي فروشـنده بـرا  يشنهادير پي با توجه به مقادبايدد ي خريته فني، کمبراي تعيين امتياز كيفي   
در ادامـه جـدول   ( فـوق ي هـر کـدام از بنـدها      ياز ده ي و امت  يابي مطابق با روش ارز     و )٤جدول شماره   (کاال ياز ده يامت

 يب وزنين شده در ضريياز تعيتم با ضرب امت   ي هر آ  يياز نها يد، سپس امت  ي منظور نما  ١٠٠ ي را بر مبنا   يازيامت) ٤شماره  
  .آيد مي بدست يي نهايزهااياز کل از مجموع امتي است امتيهي بد.مربوطه بدست خواهد آمد



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  5 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

  
  برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱(جدول شماره 

  با عايق خشک 33kV کابل سه رشته ي براداخلي يسرکابل حرارت  سركابلنوع 

  ۲متناسب با كابل با مشخصات پيوست          سايز  
  متال  بي□  آلومينيومي        □ مسي            □  نوع كابلشو

ف   ردي

  

  شرح مشخصه
  

ف    مقدار  واحد   ردي

  

  شرح مشخصه
  

  مقدار  واحد

    ºC  داخلحداكثر درجه حرارت محيط   ٦   U0/U(Um) kV  33 ولتاژ نامي ١
    ºC  داخلحداقل درجه حرارت محيط  ٧    Hz 50  فركانس نامي  ٢
   m  حداكثر ارتفاع از سطح دريا    ۸    3  ---  ي سيستمتعداد فازها  ٣

   %  رطوبت نسبي درصد   kV  36    ۹  كثر ولتاژ سيستمحدا  ٤
غير موثر   ---   شبكهسيستم زمين  ٥

  زمين شده
 g 0.3   شدت احتمالي زلزلهحداكثر  ۱۰  

  

  

  
  

  
  

  
 

  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :ريخ تكميلتا

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  6 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

  
  ١شناسنامه كاالي پيشنهادي ) ۲(جدول شماره 

    كشور سازنده  ١
    )نام شركت(نام سازنده  ٢
    سال ساخت  ۳
   و نوع ارتباط با سازندهنام فروشنده  ٣

  ...) و ي عرضه کننده انحصار-ينده رسمينما(
  

     و تيپ كاالنوع ٤
٥ 

   فروشزانيمداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و  خريفهرست
  
  
  

    سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات  ٦
    مدت گارانتي  ۷
    خدمات پس از فروش  ۸

  
 و چگونگي نصب و نگهداريهاي  دستورالعملنحوة ارائة   ۹

  آموزش
  
  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۰

  

  
  
  
  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :كميلتاريخ ت

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
   .شود شنهاد دهنده تكميل ميياين جدول توسط پ1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  7 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

 
  مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
 Um(  kV 36(ولتاژحداکثر  ۱
 )15minدر ( 72  يا )5minدر (kV   81  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ حداقل  ۲

   µs   kV ±170 1.2/50   ايضربهاستقامت عايقي ولتاژ حداقل  ۳
  )30kVدر ( pC  10  حداکثر ميزان تخليه جزئي ۴
 )در يك ثانيه (kA 16  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل حرارتي ٥

 kA 40  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي ٦
  mm 900  حداقل فاصله خزشي  ۷

 mm  750  حداقل فاصله جرقه ما بين کابلشو و زمين سرکابل ۸

   کابل XLPE کمتر از قطر اليه mm 3mm  ١حداقل قطر عايق بعد از حرارت ۹
  mm  380  حداقل طول تيوب استرس کنترل ۱۰
  پليمر کراسلينک شده  ---  جنس عايق ۱۱
  پليمر کراسلينک شده  ---  جنس سه نظام ۱۲
  داشته باشد ---  Non-Trackingخاصيت  ۱۳
  داشته باشد ---  )UV( مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ۱۴
  داشته باشد ---  )Flame retardant(شوندگي  خاصيت خودخاموش ۱۵

  
  
  
 
 
 
  
  

  . 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

  

                                                                                                                                                                
 . شودي از سازنده بررسيافتي دري موجود در نمونه هايوب هاي تيز اعالم شده بر روين سايبر اساس کوچکتر 1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  8 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

  
  )ادامه(مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
  داشته باشد  ---  )چسبندگي و قدرت کشش(نوار آب بندي مخصوص سرکابل  ۱۶
 Hot Melt  ---  چسب داخل تيوب ۱۷

 ---  جنس و کيفيت کابلشو ۱۸
 DIN 48201مطابق استانداردهاي 

  DIN46329 و  DIN46235و

۱۹ 
مز رنگ، تيوب استرس کنترل، بشقابک تيوب قر(کليه اقالم اصلي 

  ---  ) و سه نظام
شده در  مطابق با مشخصات فني اعالم 

  کاتالوگ سازنده 
 )22.5kVدر  (300  ساعت  استقامت رطوبتي ۲۰

 )22.5kVدر  (1000  ساعت  استقامت رطوبت نمکي ۲۱

۲۲ 
  ملحقات و مستندات 

---  
  لوازم  و مدارك 

  ۱به شرح جدول پيوست شماره
  ٢مطابق اطالعات پيوست   ---  با کابلو كابلشو تناسب مشخصات سرکابل  ۲۳

۲۴ 
دارا بودن تايپ تست معتبر از آزمايشگاه معتبر مطابق با فرم 

  ١)۵جدول شماره (هاي کاال  آزمون
--- 

  الزامي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  :م شركت تكميل كنندهنا

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 .هاي آزمون نوعي را ارائه نمايد ط به بررسي صحت گزارشدرصورت نياز خريدار، فروشنده بايد اطالعات مربو 1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  9 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

  
  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

 واحد  شرح مشخصه  رديف
روش 
  امتيازدهي

مقدار 
  پيشنهادي

ضريب 
امتياز   امتياز  وزني

  نهايي
      ۹%   ۱-۳-۴بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار   ۱
      ۴%   ۲-۳-۴بند  ---  مشخصات بسته بندي کاال   ۲
      ۶%    ۳-۳-۴بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش   ۳
      ۴%   ۴-۳-۴بند  ---  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده   ۴
      ۱۱%    ۵-۳-۴بند   kV  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ    ۵
      ۱۱%   ۶-۳-۴بند  µs   kV 1.2/50 ربه ايضاستقامت عايقي ولتاژ    ۶
      ۱۰%   ۷-۳-۴بند  pC  حداکثر ميزان تخليه جزئي   ۷
      ۱۰%   ۸-۳-۴بند  mm  )در حالت آزاد(حداقل ضخامت عايق بعد از حرارت   ۸
      ۹%   ۹-۳-۴بند  kV/mm  استقامت الکتريکي روکش عايقي سرکابل   ۹
      ۱۴%   ۱۰-۳-۴بند  Creepage distance(  mm( حداقل فاصله خزشي   ۱۰
      ۴%    ۱۱-۳-۴بند  % ميزان نفوذ پذيري آب در روکش عايقي سرکابل   ۱۱
      ۸%   ۱۲-۳-۴بند   kA  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي   ۱۲
    ---  ۱)۱۰۰(%  جمع

  
  
  
  
  
  

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

  :ندهنام شركت تكميل كن

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
 داخلیسرکابل حرارتی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  10 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 

  22/07/1387:نگري تاریـخ باز

 

  

  فني نحوة محاسبة امتيازهاي -٣-٤
  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار -۴-۳-۱

  امتياز  معيار
  ۴۰  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۲۰  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران
به سوابق استفاده از محصول در با توجه ) گزار مناقصه(بردار  رضايت بهره

  گزار يا ديگر شرکتهاي توزيع با ارائه گواهي معتبر شرکت مناقصه
۴۰  

  
   مشخصات بسته بندي کاال-۴-۳-۲

  امتياز  معيار
  ۱۵  دارا بودن کارتن مناسب

  ۲۰   حاوي مشخصات کامل سر کابلlableداشتن 
  ۲۰  درج نام سازنده بر روي کارتن

  ۲۰   روي كارتننام، آدرس و تلفن تماسمشخصات فروشنده شامل 
، بشقابکها، کابلشوها، ماستيکها و ديگر اقالم، همگي داخل ها تيوببندي  بسته

و درج نام سازنده برروي  ،پالستيک يا سلفون مخصوص به صورت مجزا
  قطعات اصلي مطابق با كاتالوگ ارائه شده

۲۵  

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

  امتياز  رمعيا
  ۴۰   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۳۰  ارائه آموزش نصب
  ۳۰  خدمات پس از فروش

 
   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده-۴-۳-۴

  . منظور شود۰ و در غير اين صورت امتياز ۱۰۰  از کارخانه سازندهيندگي دال بر نمايارائه گواه
  
  درت در محيط خشکاستقامت عايقي فرکانس قولتاژ  -۴-۳-۵

 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ و براي مقادير ولتاژ پيشنهادي بيش از ۹۰براي مقادير ولتاژ پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول ، امتياز            
  .مي باشد
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  µs 1.2/50 ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ  -۴-۳-۶
 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ و براي مقادير ولتاژ پيشنهادي بيش از ۹۰ياز براي مقادير ولتاژ پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول ، امت

  .مي باشد
  
   حداکثر ميزان تخليه جزئي-۴-۳-۷

  . مي باشد۹۰، امتياز pC 10 تا pC 5 و براي مقادير پيشنهادي بين ۱۰۰ امتياز pC 5براي مقادير پيشنهادي کمتر از 
  
  )در حالت آزاد(ارت حداقل ضخامت عايق بعد از حر-۴-۳-۸

  ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز % ۱۲۰ و براي مقادير پيشنهادي بيش از ۸۰براي مقادير پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول خواسته شده ، امتياز 
  .مي باشد

  
   استقامت الکتريکي روکش عايقي سرکابل- ۹- ۳- ۴

 از      و براي مقادير پيشنهادي بيش۹۰، امتياز kV/mm 17 تا kV/mm 15 براي مقادير پيشنهادي بين IEC      مطابق با استاندارد 
17 kV/mmمي باشد۱۰۰،  امتياز .  

  
  )Creepage Distance ( حداقل فاصله خزشي- ۱۰- ۳- ۴
 

  ۹۲۰ تا ۸۰۱  ۸۰۰ تا ۷۲۰  حداقل فاصله خزشی
  ۱۰۰  ۹۰  امتياز

  
  ميزان نفوذ پذيري آب در روکش عايقي سرکابل - ۱۱- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ امتياز ۳/۰%  زيريشنهادي و براي مقادير پ۹۰ازي، امت۵/۰%  تا۳/۰%  بينيشنهادي پبراي مقادير
  
   حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي- ۱۲- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ازي، امتkA 40 يشنهادي و براي مقدار پ۹۰از ي، امتkA 31.5 يشنهاديبراي مقدار پ
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  ها  آزمون-٥
  

  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  استاندارد

  شرط پذيرش/ مقدار

 15minدر  72kV  يا 5minدر IEC 60502-4 81kV  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١

 30kV در pC 10حداكثر  IEC 60502-4  آزمون تخليه جزئي ٢

   در ماکزيمم دماي کار عادي هادي کابل± IEC 60502-4 170 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه ٣
 kV 45 ساعته و تحت ولتاژ ۸ سيکل ۳در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا ٤

٥ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عـادي هـادي          

   kV 30 در   pC 10حداکثر IEC 60502-4 کابل در سه سيکل

٦ 
 حرارتـي  آزمون تخليه جزئي پس از پايان آخرين سيکل       

   kV 30 در  pC 10حداکثر IEC 60502-4  در سه سيکل

 kV 45 ساعته تحت ولتاژ ۸ سيکل ۶۰در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا ٧

٨ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عادي هادي 

   سيکل۶۰کابل در 
IEC 60502-4 10حداکثر pC 30 در kV   

  

٩ 
ان آخرين سيکل حرارتـي    آزمون تخليه جزئي پس از پاي     

   kV 30 در pC 10حداکثر IEC 60502-4   سيکل۶۰در 

 -- IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي شيلد کابل ١٠

 -- IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي هادي اصلي کابل ١١

 IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه ديناميکي ١٢
At least 10 ms Id=2.5 Isc (Isc for 1 sec)   

  همراه با ثبت شکل موج
 ± IEC 60502-4 170 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه در دماي محيط ١٣
 kV 45 در IEC 60502-4 15 min  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١٤

  ≤kV/mm 15  --  آزمون مقاومت الکتريکي روکش عايقي ١٥
 ≤Ω/cm 1015 --  آزمون مقاومت حجمي روکش عايقي ١٦
 22.5kVساعت در  IEC 60502-4 1000  آزمون رطوبت نمکي ١٧

 22.5kV ساعت در IEC 60502-4 300  آزمون استقامت رطوبتي ١٨

  . حذف شده اند7و 6و 5 آزمونهاي IEC 60502-4، 2005در نسخه سال  
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  فهرست ملحقات و مستندات) ١(پيوست شماره 
  

  تعداد  شرح  رديف
   عدد۳  تيوپ عايقي قرمز رنگ ۱
   عدد۳  وپ استرس کنترل مشکي رنگتي ۲
   عدد۳  ماستيک زرد رنگ ۳
  به مقدار مشخص شده در ليست قطعات  ماستيک قرمز رنگ ۴
   عدد۶  تعداد بشقابک  ۵
   عدد۱  سه نظام ۶
   عدد۱  کابلشو براي شيلد کابل ۷
   عدد۳  کابلشو براي هادي کابل ۸
   قطعه۲  *تسمه بافته شده مسي براي شيلد نواري کابل ۹
  به مقدار کافي  اده زبر و نرمسنب ۱۰
   عدد۱  نوار چسب برق ۱۱
  به مقدار کافي  دستمال آغشته به الکل ۱۲
     فارسيدستورالعمل نصب ۱۳
    فهرست قطعات ۱۴

  .در صورت مفتولي بودن شيلد کابل، در کيت سرکابل موجود نمي باشد*
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  مشخصات كابل جهت انتخاب سركابل مناسب: )۲(پيوست شماره 
  

  :كابلمشخصات عمومي 
                    36kV          :حداکثرسطح ولتاژ .۱

 سه رشته          : تعداد رشته هاي كابل  .۲

  :جدول مشخصات ساختار كابل
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مشخصه هادي
  مس  آلومينيوم                      :جنس هادي

  سه گوشگرد                            mm2 ..……  :سطح مقطع هادي 
  : عايقمشخصه اليه
  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   ب سربدون   سرب دار

  سيم   :نوع آرمور 
   آلومينيومي 

سيم 
   گالوانيزه

  نوار 
   آلومينيومي

نوار 
   فوالدي

  ساير
......  

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

   mm …:  بيروني اليهقطر
  :مشخصات کابلشو

  کابلشو بي متال     کابلشو آلومينيومي     د کابلشو مسي قلع اندو



 

 

  
هاي سازنده و تأمين كنندة تجهيـزات، مـشاورين،  اسـاتيد دانـشگاه و      هاي توزيع برق، شركت          با تشكر از نمايندگان محترم شركت     

هاي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل با حضور  نويس و انجام بررسي شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهية پيش   
  . نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردنددر جلسات و اعالم نقطه

  
  :ها  مشخصات فني سرکابلسينو شي پةکنند هيتهاعضاي كارگروه 

  شرکت متانير    آقاي مهندس غالمعباس رمزي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس محمود سميعي
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس محمد هاديزاده

  شرکت پارس جلفا    س علي سيد جليليآقاي مهند
  شرکت توزيع آذربايجان شرقي    آقاي مهندس خيراهللا اوالدغفاري
  شرکت توانير    آقاي مهندس مهرداد صمدي
  شرکت توانير     جعفريخانم مهندس فريبا احمدي

  
  :ها سرکابلمشخصات فني  مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي ياعضا

  شرکت توانير    آقاي مهندس ياورطلب
  شرکت متن بين الملل    آقاي مهندس غياث الدين

  شرکت متانير    آقاي مهندس رمزي
  شرکت توزيع گلستان    آقاي مهندس کاشفي راد
  شرکت توزيع شيراز    آقاي مهندس موسوي نژاد

  شرکت پارس جلفا    آقاي مهندس جليلي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس سميعي
  ت توانيرشرک    آقاي مهندس صمدي

  شركت توانير    خانم مهندس احمدي جعفري
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس هاديزاده

  انجمن سيم و کابل    آقاي مهندس شمس ملک آرا
  سازمان توسعه برق ايران    آقاي مهندس نصيرزاده
  شرکت توزيع قم    آقاي مهندس افراز

  شرکت توزيع جنوب کرمان    آقاي مهندس ساالري خو
  شرکت توزيع مازندران    قاي مهندس متقي مجدآ

  شرکت توزيع خراسان شمالي    آقاي مهندس باغيشني
 



  

  
  )توانیر(شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران   

  

 

  هاي   و آزمونی فنی ارزیابيیارها معالزامات،  تعییندستورالعمل

  ق خشکیبا عا کیلوولت 33 رشته تک کابل ي برایی هوایسرکابل حرارت

  
مدير عامل شرکت توانير : ه     مقام تصويب کنند  

  
  : د سنگان    دريافت کنند

 معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانير - 

 خوزستان توزيع نيروي برق  شرکت - 

  توزيع نيروي برق اهواز شرکت - 

  توزيع نيروي برق كهكيلويه و بوير احمد شرکت - 

  توزيع نيروي برق بوشهر  شرکت - 

   و مفصلابلسرك يته تخصصيع ــ دفتر پشتيباني فني توزيع ــ کمي توزيمعاونت هماهنگ: كننده       تهيه
  ٠١: ويرايش

 ١٣٨٧ ماه مهر

  www.tavanir.org.ir/de: سايت دفتر پشتيباني فني توزيع
  
  
  
  
  

  : كننده تهيه
  امضاء

  : نندهك تاييد
  امضاء

  : كننده تصويب
  امضاء

http://www.tavanir.org.ir/de
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  فهرست مطالب
      شمارة صفحه   عنوان

  ۲  مقدمه
  ۲  هدف و دامنه كاربرد -۱
  ۲  محدوده اجرا -۲
  ۳  اي مورد استناداستاندارده -۳
  ۳  دستور انجام كار -۴
  ۳    روش تكميل جداول -١-۴  
  ۴    روش تعيين امتياز نهايي -۴-۲  
  ۱۰  هاي فني محاسبة امتياز نحوة -۴-۳  

  ۱۳   فهرست ملحقات و مستندات-) ١(پيوست 
  ۱۴   مشخصات كابل جهت انتخاب سركابل مناسب-) ٢(پيوست 
  

  جداولفهرست 
     شمارة صفحه    عنوان  شماره
  ۵  برداري مشخصات محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته  ۱
  ۶  شناسنامه كاالي پيشنهادي  ۲
  ۷  مشخصات اجباري  ۳
  ۹  پيشنهادي و امتيازدهي كاالمشخصات فني   ۴
  ۱۲  ها آزمون  ۵
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  مقدمه

به معيارهاي فني مؤثر بر عملكرد كنترل كيفيت تجهيزات و توجه  و ين مشخصات فنييتعنظر به اهميت موضوع       
سرکابل گيرندگان سند موظفند در هنگام تهية اسناد مناقصه خريد . شود ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابالغ مي آن

 و هنگام انجام نموده اسناد منظور وستيپآن را در  ق خشکي با عا كيلوولت۳۳رشته  تك کابل ي برايي هوايحرارت
شده، نسبت به ارزيابي   مدارك و مستندات ارائهن دستورالعمل و با توجه به يابي فني، براساس مراحل بررسي و ارزيا

  .دکنن اقدام ها پيشنهاديدهو امتياز
هاي برق  شركت کارشناسانمتشكل از ( سركابل  تخصصيي ملاين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته      
به كليه نهايي شده و بشرح زير ) ازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهيس نيروي برق،هاي توزيع  شركتاي،  منطقه
  .هاي توزيع ابالغ مي شود شركت

  

  و دامنه كاربرد هدف-١ 
 يي هوايسرکابل حرارتهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    
زي و شفافيت در امر توليد و ، هماهنگ ساو تهية اسناد مناقصه ق خشکي با عا كيلوولت۳۳رشته  تك کابل يبرا

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

   محدوده اجرا- ٢
 داراي شبكة فشار متوسط با ولتاژ نامي     هاي توزيع نيروي برق كشور       محدوده اجراي اين دستورالعمل، شركت

  .باشد كيلوولت مي ۳۳
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   استانداردهاي مورد استناد- ٣
هـاي مـوردنظر، بـه       ها براي كنتـرل شـاخص      هاي انجام آزمايش          مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه       

 در زمـان تنظـيم   . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است   ) IECبا تأكيد بر    (ترتيب استانداردهاي بين المللي     
بر اين اساس، اسـتانداردهاي  . تورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است          اين دس 

  :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 48201, AL-Compression Cable Lugs 
3- DIN 46235, CU-Compression Cable Lugs – Cover Plate Type 
4- DIN 46329, AL-CU(Bimetalic) Compression Cable Lugs 

  

   دستور انجام كار- ٤
   روش تكميل جداول-١-٤

كميـل  مراحـل ت . شود انجام مي» محاسبة امتيازات فني«و » مشخصات اجباري «      بررسي مشخصات فني در دوبخش      
  :ها به شرح زير است جداول و استفاده از آن

شـرايط و   و سـايز آن و همچنـين   سـركابل هاي خود در ارتباط با نـوع     خواسته) ۱( جدول شماره    درخريدار   •
  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

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

الزامـات و مشخـصات    و فروشـنده بايـد   الزامـي اسـت   ) ٣( مقادير قابل قبول مندرج در جـدول شـماره     ارائة  •
درصـورت عـدم    .در پيشنهاد خـود تـضمين نمايـد   با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول   اجباري را   

 . نخواهد شدهاي بعدي انجام  سيتأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و برر

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيـازدهي عوامـل كيفـي كـاالي مـورد نظـر بـه همـراه          مشخصه) ٤(در جدول شماره    •
امتيـاز  «شـود و سـتون     توسط فروشنده تكميلدي با»يشنهاديپمقدار «ستون  . ضرايب وزني آنها درج شده است     

صـفحات   . گـردد تكميـل ) ٢-٤(وش ارزيابي تعيين شده در بنـد   و با توجه به ر     دي خر توسط كميتة فني  » يينها
  .دنمربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شو

 



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  4 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

 
  
  يياز نهاين امتيي روش تع-٢-٤

 جـدول  ي هرکـدام از بنـدها  ي فروشـنده بـرا  يشنهادير پي با توجه به مقادبايدد ي خريته فني، کمبراي تعيين امتياز كيفي   
در ادامـه جـدول   ( فـوق ي هـر کـدام از بنـدها      ياز ده ي و امت  يابي مطابق با روش ارز     و )٤جدول شماره   (کاال ياز ده يامت

 يب وزنين شده در ضريياز تعيتم با ضرب امت   ي هر آ  يياز نها يد، سپس امت  ي منظور نما  ١٠٠ ي را بر مبنا   يازيامت) ٤شماره  
  .آيد مي بدست يي نهايزهااياز کل از مجموع امتي است امتيهي بد.مربوطه بدست خواهد آمد



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  5 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱(جدول شماره 

  با عايق خشک 33kVرشته  تك کابل ي براي هواييسرکابل حرارت  سركابلنوع 

  ۲متناسب با كابل با مشخصات پيوست          سايز  
  متال  بي□  آلومينيومي        □ مسي            □  نوع كابلشو

ف   ردي

  

  شرح مشخصه
  

ف    مقدار  واحد   ردي

  

  شرح مشخصه
  

  مقدار  واحد

   m  حداكثر ارتفاع از سطح دريا    U0/U(Um) kV  33   ۸ ولتاژ نامي ١

   %  رطوبت نسبي درصد   Hz 50    ۹  فركانس نامي  ٢
   m/s  سرعت باد  ۱۰    3  ---  ي سيستمتعداد فازها  ٣
 g 0.3   شدت احتمالي زلزلهاكثرحد  kV  36    ۱۱  حداكثر ولتاژ سيستم  ٤
ر موثر يغ  ---   شبكهسيستم زمين  ٥

  ن شدهيزم
   ---    ١نوع آلودگي منطقه  ۱۲  

    mm  ضخامت يخ    ºC      ۱۳  حداكثر درجه حرارت محيط خارج  ٦
              ºC  حداقل درجه حرارت محيط خارج ٧

  

  
  

  
  

  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
  و فوق سنگين سنگينمتوسط، 1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  6 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  ١شناسنامه كاالي پيشنهادي ) ۲(جدول شماره 

    كشور سازنده  ١
    )نام شركت(نام سازنده  ٢
    سال ساخت  ۳
   و نوع ارتباط با سازندهنام فروشنده  ٣

  ...) و ي عرضه کننده انحصار-ينده رسمينما(
  

     و تيپ كاالنوع ٤
٥ 

   فروشزانيم خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و فهرست
  
  
  

    سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات  ٦
    مدت گارانتي  ۷
    خدمات پس از فروش  ۸

  
 و چگونگي نصب و نگهداريهاي  دستورالعملنحوة ارائة   ۹

  آموزش
  
  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۰

  

  
  
  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
   .شود شنهاد دهنده تكميل ميياين جدول توسط پ1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  7 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

 
  مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
 Um(  kV 36(ولتاژحداکثر  ۱
 )15minدر ( 72  يا )5minدر (kV   81  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ حداقل  ۲

 )min 1در  (kV  72  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط مرطوبولتاژ حداقل  ۳

  µs   kV ±170 1.2/50  ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ حداقل  ۴
  )30kVدر ( pC  10  حداکثر ميزان تخليه جزئي ۵
 )ر يك ثانيهد (kA 16  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل حرارتي ٦

 kA 40  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي ٧
  ١يضريب آلودگ×  mm Um  حداقل فاصله خزشي متناسب با سطح آلودگي منطقه ۸

 mm  610  حداقل فاصله جرقه ما بين کابلشو و زمين سرکابل ۹

   کابل XLPE کمتر از قطر اليه mm 3mm  ٢حداقل قطر عايق بعد از حرارت ۱۰
  mm  260  ل طول تيوب استرس کنترلحداق ۱۱
  پليمر کراسلينک شده  ---  جنس عايق ۱۲
  داشته باشد ---  Non-Trackingخاصيت  ۱۳
  داشته باشد ---  )UV( مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ۱۴
  داشته باشد ---  )Flame retardant(شوندگي  خاصيت خودخاموش ۱۵

  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 . باشدي م۲۰، ۲۵، ۳۱ن، متوسط ين، سنگي مناطق فوق سنگي برايب آلودگيضر 1
 . شودي از سازنده بررسيافتي دري موجود در نمونه هايوب هاي تيز اعالم شده بر روين سايبر اساس کوچکتر 2



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  8 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  )ادامه(مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
   باشدداشته  ---  )چسبندگي و قدرت کشش(نوار آب بندي مخصوص سرکابل  ۱۶
 Hot Melt  ---  چسب داخل تيوب ۱۷

 ---  جنس و کيفيت کابلشو ۱۸
 DIN 48201مطابق استانداردهاي 

  DIN46329 و  DIN46235و

۱۹ 
  وتيوب قرمز رنگ، تيوب استرس کنترل(کليه اقالم اصلي 

  ---  ) بشقابک
شده در  مطابق با مشخصات فني اعالم 

  کاتالوگ سازنده 
 )22.5kVدر  (1000  ساعت  استقامت رطوبت نمکي ۲۰

۲۱ 
   و مستندات ملحقات

---  
  لوازم  و مدارك 

  ۱به شرح جدول پيوست شماره
  ٢مطابق اطالعات پيوست   ---  با کابلو كابلشو تناسب مشخصات سرکابل  ۲۲

۲۳ 
 از آزمايشگاه معتبر مطابق با فرم  معتبردارا بودن تايپ تست

 ---  ١)۵جدول شماره (هاي کاال  آزمون
  الزامي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 .هاي آزمون نوعي را ارائه نمايد ريدار، فروشنده بايد اطالعات مربوط به بررسي صحت گزارشدرصورت نياز خ 1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  9 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

 واحد  شرح مشخصه  رديف
روش 
  امتيازدهي

مقدار 
  پيشنهادي

ضريب 
امتياز   امتياز  وزني

  نهايي
      ۹%   ۱-۳-۴بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار   ۱
      ۴%   ۲-۳-۴بند  ---  مشخصات بسته بندي کاال   ۲
      ۶%    ۳-۳-۴بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش   ۳
      ۴%   ۴-۳-۴بند  ---  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده   ۴
      ۹%    ۵-۳-۴بند   kV  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ولتاژ   ۵
      ۱۰%   ۶-۳-۴بند  µs   kV 1.2/50 ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ    ۶
      ۱۰%   ۷-۳-۴بند  pC  حداکثر ميزان تخليه جزئي   ۷
      ۸%   ۸-۳-۴بند  mm  )در حالت آزاد(حداقل ضخامت عايق بعد از حرارت   ۸
      ۷%   ۹-۳-۴بند  kV/mm  يقي سرکابلاستقامت الکتريکي روکش عا   ۹
      ۱۲%   ۱۰-۳-۴بند  Creepage distance(  mm( حداقل فاصله خزشي   ۱۰
      ۴%    ۱۱-۳-۴بند  % ميزان نفوذ پذيري آب در روکش عايقي سرکابل   ۱۱
      ۸%   ۱۲-۳-۴بند   kA  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي   ۱۲

محيط  استقامت عايقي فرکانس قدرت درولتاژ    ۱۳
 مرطوب

kV   ۹%    ۱۳-۳-۴بند      

    ---  ۱)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 نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  10 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  فني نحوة محاسبة امتيازهاي -٣-٤
  شنده و رضايت بهره بردارسوابق فرو -۴-۳-۱

  امتياز  معيار
  ۴۰  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۲۰  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران
با توجه به سوابق استفاده از محصول در ) گزار مناقصه(بردار  رضايت بهره

  گزار يا ديگر شرکتهاي توزيع با ارائه گواهي معتبر شرکت مناقصه
۴۰  

  
  ه بندي کاال مشخصات بست-۴-۳-۲

  امتياز  معيار
  ۱۵  دارا بودن کارتن مناسب

  ۲۰   حاوي مشخصات کامل سر کابلlableداشتن 
  ۲۰  درج نام سازنده بر روي کارتن

  ۲۰   روي كارتنمشخصات فروشنده شامل نام، آدرس و تلفن تماس
، بشقابکها، کابلشوها، ماستيکها و ديگر اقالم، همگي داخل ها تيوببندي  بسته
و درج نام سازنده برروي  ،ستيک يا سلفون مخصوص به صورت مجزاپال

  قطعات اصلي مطابق با كاتالوگ ارائه شده
۲۵  

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

  امتياز  معيار
  ۴۰   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۳۰  ارائه آموزش نصب
  ۳۰  خدمات پس از فروش

 
  گي از کارخانه سازنده احراز نمايند-۴-۳-۴

  . منظور شود۰ و در غير اين صورت امتياز ۱۰۰  از کارخانه سازندهيندگي دال بر نمايارائه گواه
  
  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ  -۴-۳-۵

 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰از ش ي بيشنهادير ولتاژ پي مقادي و برا۹۰از  ي برابر با سطح قابل قبول ، امت       يشنهاديبراي مقادير ولتاژ پ   
  . باشديم
  



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی 

   با عایق خشک کیلوولت33رشته  تکبراي کابل 

  14از  11 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  µs 1.2/50 ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ  -۴-۳-۶
 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ش از ي بيشنهادير ولتاژ پي مقادي و برا۹۰از ي برابر با سطح قابل قبول ، امتيشنهاديبراي مقادير ولتاژ پ

  . باشديم
  
  جزئي حداکثر ميزان تخليه -۴-۳-۷
  . باشدي م۹۰، امتياز pC 10 تا pC 5ن ي بيشنهادير پي مقادي و برا۱۰۰ امتياز pC 5 کمتر از يشنهادير پي مقاديبرا
  
  )در حالت آزاد( حداقل ضخامت عايق بعد از حرارت-۴-۳-۸

  ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز % ۱۲۰ از  بيشيشنهادي و براي مقادير پ۸۰از ي برابر با سطح قابل قبول خواسته شده ، امتيشنهادير پيبراي مقاد
  . باشديم
  
   استقامت الکتريکي روکش عايقي سرکابل- ۹- ۳- ۴

    از  شي بيشنهادير پي مقادي و برا۹۰از ي، امتkV/mm 17 تا kV/mm 15 بين يشنهادي مقادير پي براIECمطابق با استاندارد       
17 kV/mmباشدي م۱۰۰،  امتياز .  

  
 )Creepage Distance(خزشي له  حداقل فاص- ۱۰- ۳- ۴

  فوق سنگين  سنگين  متوسط  سطح آلودگی منطقه
  و باالتر ۱۲۰۰  ۱۱۹۹  تا۱۱۰۰  و باالتر ۱۰۰۰  ۹۹۹ تا ۹۰۰  و باالتر ۸۰۱  ۸۰۰تا ۷۲۰  حداقل فاصله خزشی

  ۱۰۰  ۹۰  ۱۰۰  ۹۰  ۱۰۰  ۹۰  امتياز
  
  ميزان نفوذ پذيري آب در روکش عايقي سرکابل - ۱۱- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ امتياز ۳/۰%  زيريشنهادي و براي مقادير پ۹۰ازي، امت۵/۰%  تا۳/۰%  بينيهادشنيبراي مقادير پ
  
   حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي- ۱۲- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ازي، امتkA 40 يشنهادي و براي مقدار پ۹۰از ي، امتkA 31.5 يشنهاديبراي مقدار پ
  
  محيط مرطوبنس قدرت در استقامت عايقي فرکاولتاژ  -۴-۳-۱۳

 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ و براي مقادير ولتاژ پيشنهادي بيش از ۹۰براي مقادير ولتاژ پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول ، امتياز            
  .مي باشد
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  ها  آزمون-٥
  

  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  استاندارد

  شرط پذيرش/ مقدار

 15minدر  72kV  يا 5minدر IEC 60502-4 81kV  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١

 30kV در pC 10حداكثر  IEC 60502-4  آزمون تخليه جزئي ٢

   در ماکزيمم دماي کار عادي هادي کابل± IEC 60502-4 170 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه ٣
 kV 45 ساعته و تحت ولتاژ ۸ سيکل ۳در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا ٤

٥ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عـادي هـادي          

   kV 30 در   pC 10حداکثر IEC 60502-4 کابل در سه سيکل

٦ 
آزمون تخليه جزئي پس از پايان آخرين سيکل حرارتـي         

   kV 30 در  pC 10حداکثر IEC 60502-4  در سه سيکل

 kV 45 ساعته تحت ولتاژ ۸ سيکل ۶۰در  IEC 60502-4  ارتي در هواآزمون سيکل حر ٧

٨ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عادي هادي 

   سيکل۶۰کابل در 
IEC 60502-4 10حداکثر pC 30 در kV   

  

٩ 
آزمون تخليه جزئي پس از پايان آخرين سيکل حرارتـي         

   kV 30 در pC 10حداکثر IEC 60502-4   سيکل۶۰در 

 -- IEC 60502-4  زمون اتصال کوتاه حرارتي شيلد کابلآ ١٠

 -- IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي هادي اصلي کابل ١١

 IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه ديناميکي ١٢
At least 10 ms Id=2.5 Isc (Isc for 1 sec)   

  همراه با ثبت شکل موج
 ± IEC 60502-4 170 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه در دماي محيط ١٣
 kV 45 در IEC 60502-4 15 min  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١٤

  ≤kV/mm 15  --  آزمون مقاومت الکتريکي روکش عايقي ١٥
 ≤Ω/cm 1015 --  آزمون مقاومت حجمي روکش عايقي ١٦
 22.5kVساعت در  IEC 60502-4 1000  آزمون رطوبت نمکي ١٧

 min 1 در IEC 60502-4 72kV  ايقي فرکانس قدرت در محيط مرطوبآزمون استقامت ع ١٨

  . حذف شده اند7و 6و 5 آزمونهاي IEC 60502-4، 2005در نسخه سال  
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  فهرست ملحقات و مستندات) ١(پيوست شماره 
  

  تعداد  شرح  رديف
   عدد۳  تيوپ عايقي قرمز رنگ ۱
   عدد۳  تيوپ استرس کنترل مشکي رنگ ۲
  عدد ۳  ماستيک زرد رنگ ۳
  به مقدار مشخص شده در ليست قطعات  ماستيک قرمز رنگ ۴
   عدد۱۲  تعداد بشقابک  ۵
   عدد۳  کابلشو براي شيلد کابل ۶
   عدد۳  کابلشو براي هادي کابل ۷
   قطعه۳  *تسمه بافته شده مسي براي شيلد نواري کابل ۸
  به مقدار کافي  سنباده زبر و نرم ۹
   عدد۱  نوار چسب برق ۱۰
  به مقدار کافي  به الکلدستمال آغشته  ۱۱
     فارسيدستورالعمل نصب ۱۲
    فهرست قطعات ۱۳

  .در صورت مفتولي بودن شيلد کابل، در کيت سرکابل موجود نمي باشد*
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  مشخصات كابل جهت انتخاب سركابل مناسب: )۲(پيوست شماره 
  

  :مشخصات عمومي كابل
                    36kV          :حداکثرسطح ولتاژ .۱

 رشته           تك: شته هاي كابل تعداد ر .۲

  :جدول مشخصات ساختار كابل
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مشخصه هادي
  مس  آلومينيوم                      :جنس هادي

  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 
   هگالوانيز

  نوار 
   آلومينيومي

نوار 
   فوالدي

  ساير
......  

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

   mm …:  بيروني اليهقطر
  :مشخصات کابلشو

  کابلشو بي متال     کابلشو آلومينيومي     کابلشو مسي قلع اندود 



 

 

  
هاي سازنده و تأمين كنندة تجهيـزات، مـشاورين،  اسـاتيد دانـشگاه و      هاي توزيع برق، شركت          با تشكر از نمايندگان محترم شركت     

هاي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل با حضور  نويس و انجام بررسي شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهية پيش   
  . نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردنددر جلسات و اعالم نقطه

  
  :ها  مشخصات فني سرکابلسينو شي پةکنند هيتهاعضاي كارگروه 

  شرکت متانير    آقاي مهندس غالمعباس رمزي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس محمود سميعي
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس محمد هاديزاده

  شرکت پارس جلفا    س علي سيد جليليآقاي مهند
  شرکت توزيع آذربايجان شرقي    آقاي مهندس خيراهللا اوالدغفاري
  شرکت توانير    آقاي مهندس مهرداد صمدي
  شرکت توانير     جعفريخانم مهندس فريبا احمدي

  
  :ها سرکابلمشخصات فني  مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي ياعضا

  شرکت توانير    آقاي مهندس ياورطلب
  شرکت متن بين الملل    آقاي مهندس غياث الدين

  شرکت متانير    آقاي مهندس رمزي
  شرکت توزيع گلستان    آقاي مهندس کاشفي راد
  شرکت توزيع شيراز    آقاي مهندس موسوي نژاد

  شرکت پارس جلفا    آقاي مهندس جليلي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس سميعي
  ت توانيرشرک    آقاي مهندس صمدي

  شركت توانير    خانم مهندس احمدي جعفري
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس هاديزاده

  انجمن سيم و کابل    آقاي مهندس شمس ملک آرا
  سازمان توسعه برق ايران    آقاي مهندس نصيرزاده
  شرکت توزيع قم    آقاي مهندس افراز

  شرکت توزيع جنوب کرمان    آقاي مهندس ساالري خو
  شرکت توزيع مازندران    قاي مهندس متقي مجدآ

  شرکت توزيع خراسان شمالي    آقاي مهندس باغيشني
 



  

  
  )توانیر(شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران   

  

 

  هاي   و آزمونی فنی ارزیابيیارها معالزامات،  تعییندستورالعمل

  ق خشکیبا عا کیلوولت 33 رشته  کابل سهي برایی هوایسرکابل حرارت

  
مدير عامل شرکت توانير : ه     مقام تصويب کنند  

  
  : د سنگان    دريافت کنند

 معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانير - 

 خوزستان توزيع نيروي برق  شرکت - 

  توزيع نيروي برق اهواز شرکت - 

  توزيع نيروي برق كهكيلويه و بوير احمد شرکت - 

  توزيع نيروي برق بوشهر  شرکت - 

   و مفصلابلسرك يته تخصصيع ــ دفتر پشتيباني فني توزيع ــ کمي توزيمعاونت هماهنگ: كننده       تهيه
  ٠١: ويرايش

 ١٣٨٧ ماه مهر

  www.tavanir.org.ir/de: سايت دفتر پشتيباني فني توزيع
  
  
  
  
  

  : كننده تهيه
  امضاء

  : نندهك تاييد
  امضاء

  : كننده تصويب
  امضاء

http://www.tavanir.org.ir/de
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  فهرست مطالب
      شمارة صفحه   عنوان

  ۲  مقدمه
  ۲  هدف و دامنه كاربرد -۱
  ۲  محدوده اجرا -۲
  ۳  اي مورد استناداستاندارده -۳
  ۳  دستور انجام كار -۴
  ۳    روش تكميل جداول -١-۴  
  ۴    روش تعيين امتياز نهايي -۴-۲  
  ۱۰  هاي فني محاسبة امتياز نحوة -۴-۳  

  ۱۳   فهرست ملحقات و مستندات-) ١(پيوست 
  ۱۴   مشخصات كابل جهت انتخاب سركابل مناسب-) ٢(پيوست 
  

  جداولفهرست 
     شمارة صفحه    عنوان  شماره
  ۵  برداري مشخصات محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته  ۱
  ۶  شناسنامه كاالي پيشنهادي  ۲
  ۷  مشخصات اجباري  ۳
  ۹  پيشنهادي و امتيازدهي كاالمشخصات فني   ۴
  ۱۲  ها آزمون  ۵
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  مقدمه

به معيارهاي فني مؤثر بر عملكرد كنترل كيفيت تجهيزات و توجه  و ين مشخصات فنييتعنظر به اهميت موضوع       
سرکابل گيرندگان سند موظفند در هنگام تهية اسناد مناقصه خريد . شود ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابالغ مي آن

 و هنگام انجام نموده اسناد منظور وستيپآن را در  ق خشکي با عا كيلوولت۳۳ کابل سه رشته ي برايي هوايحرارت
شده، نسبت به ارزيابي   مدارك و مستندات ارائهن دستورالعمل و با توجه به يابي فني، براساس مراحل بررسي و ارزيا

  .دکنن اقدام ها پيشنهاديدهو امتياز
هاي برق  شركت کارشناسانمتشكل از ( سركابل  تخصصيي ملاين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته      
به كليه نهايي شده و بشرح زير ) ازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهيس نيروي برق،هاي توزيع  شركتاي،  منطقه
  .هاي توزيع ابالغ مي شود شركت

  

  و دامنه كاربرد هدف-١ 
 يي هوايسرکابل حرارتهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    
زي و شفافيت در امر توليد و ، هماهنگ ساو تهية اسناد مناقصه ق خشکي با عا كيلوولت۳۳ کابل سه رشته يبرا

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

   محدوده اجرا- ٢
 داراي شبكة فشار متوسط با ولتاژ نامي     هاي توزيع نيروي برق كشور       محدوده اجراي اين دستورالعمل، شركت

 .باشد كيلوولت مي ۳۳
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   استانداردهاي مورد استناد- ٣
هـاي مـوردنظر، بـه       ها براي كنتـرل شـاخص      هاي انجام آزمايش          مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه       

 در زمـان تنظـيم   . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است   ) IECبا تأكيد بر    (ترتيب استانداردهاي بين المللي     
بر اين اساس، اسـتانداردهاي  . ستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است          اين د 

  :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 48201, AL-Compression Cable Lugs 
3- DIN 46235, CU-Compression Cable Lugs – Cover Plate Type 
4- DIN 46329, AL-CU(Bimetalic) Compression Cable Lugs 

  

   دستور انجام كار- ٤
   روش تكميل جداول-١-٤

تكميـل  مراحـل  . شود انجام مي» محاسبة امتيازات فني«و » مشخصات اجباري «      بررسي مشخصات فني در دوبخش      
  :ها به شرح زير است جداول و استفاده از آن

شـرايط و   و سـايز آن و همچنـين   سـركابل هاي خود در ارتباط با نـوع     خواسته) ۱( جدول شماره    درخريدار   •
  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

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

الزامـات و مشخـصات    و فروشـنده بايـد   الزامـي اسـت   ) ٣( مقادير قابل قبول مندرج در جـدول شـماره     ارائة  •
درصـورت عـدم    .در پيشنهاد خـود تـضمين نمايـد   با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول   اجباري را   

 . نخواهد شدهاي بعدي انجام  رسيتأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بر

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيـازدهي عوامـل كيفـي كـاالي مـورد نظـر بـه همـراه          مشخصه) ٤(در جدول شماره    •
امتيـاز  «شـود و سـتون     توسط فروشنده تكميلدي با»يشنهاديپمقدار «ستون  . ضرايب وزني آنها درج شده است     

صـفحات   . گـردد تكميـل ) ٢-٤(روش ارزيابي تعيين شده در بنـد   و با توجه به      دي خر توسط كميتة فني  » يينها
  .دنمربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شو

 



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  4 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

 
  
  يياز نهاين امتيي روش تع-٢-٤

 جـدول  ي هرکـدام از بنـدها  ي فروشـنده بـرا  يشنهادير پي با توجه به مقادبايدد ي خريته فني، کمبراي تعيين امتياز كيفي   
در ادامـه جـدول   ( فـوق ي هـر کـدام از بنـدها     ياز ده ي و امت  يابي مطابق با روش ارز     و )٤جدول شماره   ( کاال ياز ده يامت

 يب وزنين شده در ضريياز تعيتم با ضرب امت   ي هر آ  يياز نها يد، سپس امت  ي منظور نما  ١٠٠ ي را بر مبنا   يازيامت) ٤شماره  
  .آيد مي بدست يي نهايازهاياز کل از مجموع امتي است امتيهي بد.مربوطه بدست خواهد آمد



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  5 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱(جدول شماره 

  با عايق خشک 33kV کابل سه رشته ي براي هواييسرکابل حرارت  سركابلنوع 

  ۲متناسب با كابل با مشخصات پيوست          سايز  
  متال  بي□   آلومينيومي       □ مسي            □  نوع كابلشو

ف   ردي

  

  شرح مشخصه
  

ف    مقدار  واحد   ردي

  

  شرح مشخصه
  

  مقدار  واحد

   m  حداكثر ارتفاع از سطح دريا    U0/U(Um) kV  33   ۸ ولتاژ نامي ١

   %  رطوبت نسبي درصد   Hz 50    ۹  فركانس نامي  ٢
   m/s  سرعت باد  ۱۰    3  ---  ي سيستمتعداد فازها  ٣
 g 0.3   شدت احتمالي زلزلهداكثرح  kV  36    ۱۱  حداكثر ولتاژ سيستم  ٤
ر موثر يغ  ---   شبكهسيستم زمين  ٥

  ن شدهيزم
   ---    ١نوع آلودگي منطقه  ۱۲  

    mm  ضخامت يخ    ºC      ۱۳  حداكثر درجه حرارت محيط خارج  ٦
              ºC  حداقل درجه حرارت محيط خارج ٧

  

  
  

  
  

  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
  و فوق سنگين سنگينمتوسط، 1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  6 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  ١شناسنامه كاالي پيشنهادي ) ۲(جدول شماره 

    كشور سازنده  ١
    )نام شركت(نام سازنده  ٢
    سال ساخت  ۳
   و نوع ارتباط با سازندهنام فروشنده  ٣

  ...) و ي عرضه کننده انحصار-ينده رسمينما(
  

     و تيپ كاالنوع ٤
٥ 

   فروشزانيم خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و فهرست
  
  
  

    سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات  ٦
    مدت گارانتي  ۷
    خدمات پس از فروش  ۸

  
 و چگونگي نصب و نگهداريهاي  دستورالعملنحوة ارائة   ۹

  آموزش
  
  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۰

  

  
  
  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
   .شود شنهاد دهنده تكميل ميياين جدول توسط پ1



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  7 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

 
  مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
 Um(  kV 36(ولتاژحداکثر  ۱
 )15minدر ( 72  يا )5minدر (kV   81  کاستقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشولتاژ حداقل  ۲

 )min 1در  (kV  72  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط مرطوبولتاژ حداقل  ۳

   µs   kV ±170 1.2/50  ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ حداقل  ۴
  )30kVدر ( pC  10  حداکثر ميزان تخليه جزئي ۵
 )در يك ثانيه( kA 16  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل حرارتي ٦

 kA 40  حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي ٧
  )١يضريب آلودگ × mm Um) +220  حداقل فاصله خزشي متناسب با سطح آلودگي منطقه ۸

 mm  880  حداقل فاصله جرقه ما بين کابلشو و زمين سرکابل ۹

  ل  کابXLPE کمتر از قطر اليه mm 3mm  ٢حداقل قطر عايق بعد از حرارت ۱۰
  mm  380  حداقل طول تيوب استرس کنترل ۱۱
  پليمر کراسلينک شده  ---  جنس عايق ۱۲
  پليمر کراسلينک شده  ---  جنس سه نظام ۱۳
  داشته باشد ---  Non-Trackingخاصيت  ۱۴
  داشته باشد ---  )UV( مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ۱۵
  شدداشته با ---  )Flame retardant(شوندگي  خاصيت خودخاموش ۱۶

  
  
  
  
  

  . 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

  

                                                                                                                                                                
 . باشدي م۲۰، ۲۵، ۳۱ن، متوسط ين، سنگي مناطق فوق سنگي برايب آلودگيضر 1
 . شودي از سازنده بررسيافتي دري موجود در نمونه هايوب هاي تيز اعالم شده بر روين سايبر اساس کوچکتر 2



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  8 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  )ادامه(مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
  داشته باشد  ---  )چسبندگي و قدرت کشش(دي مخصوص سرکابل نوار آب بن ۱۷
 Hot Melt  ---  چسب داخل تيوب ۱۸

 ---  جنس و کيفيت کابلشو ۱۹
 DIN 48201مطابق استانداردهاي 

  DIN46329 و  DIN46235و

۲۰ 
تيوب قرمز رنگ، تيوب استرس کنترل، بشقابک (کليه اقالم اصلي 

  ---  ) و سه نظام
شده در  م مطابق با مشخصات فني اعال
  کاتالوگ سازنده 

 )22.5kVدر  (1000  ساعت  استقامت رطوبت نمکي ۲۱

۲۲ 
   و مستندات ملحقات

---  
  لوازم  و مدارك 

  ۱به شرح جدول پيوست شماره
  ٢مطابق اطالعات پيوست   ---  با کابلو كابلشو تناسب مشخصات سرکابل  ۲۳

۲۴ 
 از آزمايشگاه معتبر مطابق با فرم  معتبردارا بودن تايپ تست

 ---  ١)۵جدول شماره (هاي کاال  آزمون
  الزامي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

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



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  9 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  
  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(ره جدول شما

 واحد  شرح مشخصه  رديف
روش 
  امتيازدهي

مقدار 
  پيشنهادي

ضريب 
امتياز   امتياز  وزني

  نهايي
      ۹%   ۱-۳-۴بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار   ۱
      ۴%   ۲-۳-۴بند  ---  مشخصات بسته بندي کاال   ۲
      ۶%    ۳-۳-۴بند  --- روشگارانتي، آموزش و خدمات پس از ف   ۳
      ۴%   ۴-۳-۴بند  ---  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده   ۴
      ۹%    ۵-۳-۴بند   kV  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ    ۵
      ۱۰%   ۶-۳-۴بند  µs   kV 1.2/50 ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ    ۶
      ۱۰%   ۷-۳-۴بند  pC  حداکثر ميزان تخليه جزئي   ۷
      ۸%   ۸-۳-۴بند  mm  )در حالت آزاد(قل ضخامت عايق بعد از حرارتحدا   ۸
      ۷%   ۹-۳-۴بند  kV/mm  استقامت الکتريکي روکش عايقي سرکابل   ۹
      ۱۲%   ۱۰-۳-۴بند  Creepage distance(  mm( حداقل فاصله خزشي   ۱۰
      ۴%    ۱۱-۳-۴بند  % ميزان نفوذ پذيري آب در روکش عايقي سرکابل   ۱۱
      ۸%   ۱۲-۳-۴بند   kA  تصال کوتاه قابل تحمل ديناميکيحداقل جريان ا   ۱۲

محيط استقامت عايقي فرکانس قدرت در ولتاژ    ۱۳
 مرطوب

kV   ۹%    ۱۳-۳-۴بند      

    ---  ۱)۱۰۰(%  جمع
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :يلتاريخ تكم

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  10 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  فني نحوة محاسبة امتيازهاي -٣-٤
  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار -۴-۳-۱

  امتياز  معيار
  ۴۰  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۲۰  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران
 در با توجه به سوابق استفاده از محصول) گزار مناقصه(بردار  رضايت بهره

  گزار يا ديگر شرکتهاي توزيع با ارائه گواهي معتبر شرکت مناقصه
۴۰  

  
   مشخصات بسته بندي کاال-۴-۳-۲

  امتياز  معيار
  ۱۵  دارا بودن کارتن مناسب

  ۲۰   حاوي مشخصات کامل سر کابلlableداشتن 
  ۲۰  درج نام سازنده بر روي کارتن

  ۲۰   كارتن رويمشخصات فروشنده شامل نام، آدرس و تلفن تماس
، بشقابکها، کابلشوها، ماستيکها و ديگر اقالم، همگي داخل ها تيوببندي  بسته

و درج نام سازنده برروي  ،پالستيک يا سلفون مخصوص به صورت مجزا
  قطعات اصلي مطابق با كاتالوگ ارائه شده

۲۵  

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

  امتياز  معيار
  ۴۰   سال۲نتي براي حداقل ارائه نامه گارا

  ۳۰  ارائه آموزش نصب
  ۳۰  خدمات پس از فروش

 
   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده-۴-۳-۴

  . منظور شود۰ و در غير اين صورت امتياز ۱۰۰  از کارخانه سازندهيندگي دال بر نمايارائه گواه
  
  استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشکولتاژ  -۴-۳-۵

 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ و براي مقادير ولتاژ پيشنهادي بيش از ۹۰ير ولتاژ پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول ، امتياز           براي مقاد 
  .مي باشد

  



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  11 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  µs 1.2/50 ضربه اياستقامت عايقي ولتاژ  -۴-۳-۶
 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ژ پيشنهادي بيش از  و براي مقادير ولتا۹۰براي مقادير ولتاژ پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول ، امتياز 

  .مي باشد
  
   حداکثر ميزان تخليه جزئي-۴-۳-۷

  . مي باشد۹۰، امتياز pC 10 تا pC 5 و براي مقادير پيشنهادي بين ۱۰۰ امتياز pC 5براي مقادير پيشنهادي کمتر از 
  
  )در حالت آزاد( حداقل ضخامت عايق بعد از حرارت-۴-۳-۸

  ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز % ۱۲۰ و براي مقادير پيشنهادي بيش از ۸۰ادير پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول خواسته شده ، امتياز براي مق
  .مي باشد

  
   استقامت الکتريکي روکش عايقي سرکابل- ۹- ۳- ۴

 از      و براي مقادير پيشنهادي بيش۹۰ ، امتيازkV/mm 17 تا kV/mm 15 براي مقادير پيشنهادي بين IEC      مطابق با استاندارد 
17 kV/mmمي باشد۱۰۰،  امتياز .  

  
 )Creepage Distance(خزشي  حداقل فاصله - ۱۰- ۳- ۴

  فوق سنگين  سنگين  متوسط  سطح آلودگی منطقه
   به باال۱۳۰۱  ۱۳۰۰ تا۱۰۰۱  ۱۰۰۰ تا ۹۰۱  ۹۰۰ تا ۸۹۱  ۸۹۰ تا ۸۰۱  ۸۰۰ تا ۷۰۰  حداقل فاصله خزشی

  ۱۰۰  ۹۰  ۱۰۰  ۹۰  ۱۰۰  ۹۰  امتياز
  
  ميزان نفوذ پذيري آب در روکش عايقي سرکابل - ۱۱- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ امتياز ۳/۰%  زيريشنهادي و براي مقادير پ۹۰ازي، امت۵/۰%  تا۳/۰%  بينيشنهاديبراي مقادير پ
  
   حداقل جريان اتصال کوتاه قابل تحمل ديناميکي- ۱۲- ۳- ۴

  . باشدي م۱۰۰ازي، امتkA 40 يشنهاديو براي مقدار پ ۹۰از ي، امتkA 31.5 يشنهاديبراي مقدار پ
  
  محيط مرطوباستقامت عايقي فرکانس قدرت در ولتاژ  -۴-۳-۱۳

 ۱۰۰سطح قابل قبول، امتياز %  ۱۱۰ و براي مقادير ولتاژ پيشنهادي بيش از ۹۰براي مقادير ولتاژ پيشنهادي برابر با سطح قابل قبول ، امتياز            
  .مي باشد



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  12 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  ها  آزمون-٥
  

  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  استاندارد

  شرط پذيرش/ مقدار

 15minدر  72kV  يا 5minدر IEC 60502-4 81kV  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١

 30kV در pC 10حداكثر  IEC 60502-4  آزمون تخليه جزئي ٢

   در ماکزيمم دماي کار عادي هادي کابل± IEC 60502-4 170 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه ٣
 kV 45 ساعته و تحت ولتاژ ۸ سيکل ۳در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا ٤

٥ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عـادي هـادي          

   kV 30 در   pC 10حداکثر IEC 60502-4 کابل در سه سيکل

٦ 
ن آخرين سيکل حرارتـي    آزمون تخليه جزئي پس از پايا     

   kV 30 در  pC 10حداکثر IEC 60502-4  در سه سيکل

 kV 45 ساعته تحت ولتاژ ۸ سيکل ۶۰در  IEC 60502-4  آزمون سيکل حرارتي در هوا ٧

٨ 
آزمون تخليه جزئي در ماکزيمم دماي کار عادي هادي 

   سيکل۶۰کابل در 
IEC 60502-4 10حداکثر pC 30 در kV   

  

٩ 
ئي پس از پايان آخرين سيکل حرارتـي       آزمون تخليه جز  

   kV 30 در pC 10حداکثر IEC 60502-4   سيکل۶۰در 

 -- IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي شيلد کابل ١٠

 -- IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه حرارتي هادي اصلي کابل ١١

 IEC 60502-4  آزمون اتصال کوتاه ديناميکي ١٢
At least 10 ms Id=2.5 Isc (Isc for 1 sec)   

  همراه با ثبت شکل موج
 ± IEC 60502-4 170 kV  آزمون استقامت عايقي موج ضربه در دماي محيط ١٣
 kV 45 در IEC 60502-4 15 min  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط خشک ١٤

  ≤kV/mm 15  --  آزمون مقاومت الکتريکي روکش عايقي ١٥
 ≤Ω/cm 1015 --  آزمون مقاومت حجمي روکش عايقي ١٦
 22.5kVساعت در  IEC 60502-4 1000  آزمون رطوبت نمکي ١٧

 min 1 در IEC 60502-4 72kV  آزمون استقامت عايقي فرکانس قدرت در محيط مرطوب ١٨

  . حذف شده اند7و 6و 5 آزمونهاي IEC 60502-4، 2005در نسخه سال  



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  13 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  فهرست ملحقات و مستندات) ١(پيوست شماره 
  

  تعداد  شرح  رديف
   عدد۳  تيوپ عايقي قرمز رنگ ۱
   عدد۳  تيوپ استرس کنترل مشکي رنگ ۲
   عدد۳  ماستيک زرد رنگ ۳
  به مقدار مشخص شده در ليست قطعات  ماستيک قرمز رنگ ۴
   عدد۱۲  تعداد بشقابک  ۵
   عدد۱  سه نظام ۶
   عدد۱  کابلشو براي شيلد کابل ۷
   عدد۳  کابلشو براي هادي کابل ۸
   قطعه۲  *راي شيلد نواري کابلتسمه بافته شده مسي ب ۹
  به مقدار کافي  سنباده زبر و نرم ۱۰
   عدد۱  نوار چسب برق ۱۱
  به مقدار کافي  دستمال آغشته به الکل ۱۲
     فارسيدستورالعمل نصب ۱۳
    فهرست قطعات ۱۴

  .در صورت مفتولي بودن شيلد کابل، در کيت سرکابل موجود نمي باشد*



 

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل
سرکابل حرارتی هوایی رهاي ارزیابی فنی الزامات و معیا
   با عایق خشک کیلوولت33رشته براي کابل سه 

  14از  14 صفحۀ
  01: شماره بازنگري 
  22/07/1387:تاریـخ بازنگري 

 

  

  نتخاب سركابل مناسبمشخصات كابل جهت ا: )۲(پيوست شماره 
  

  :مشخصات عمومي كابل
                    36kV          :حداکثرسطح ولتاژ .۱

 سه رشته          : تعداد رشته هاي كابل  .۲

  :جدول مشخصات ساختار كابل
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مشخصه هادي
  مس  آلومينيوم                      :جنس هادي

  سه گوش             گرد               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
  : ه اليه فلزيمشخص

  سه سرب  تك سرب    سرببدون   سرب دار
  سيم   :نوع آرمور 

   آلومينيومي 
سيم 

   گالوانيزه
  نوار 

   آلومينيومي
نوار 

   فوالدي
  ساير
......  

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

   mm …:  بيروني اليهقطر
  :صات کابلشومشخ

  کابلشو بي متال     کابلشو آلومينيومي     کابلشو مسي قلع اندود 



 

 

  
هاي سازنده و تأمين كنندة تجهيـزات، مـشاورين،  اسـاتيد دانـشگاه و      هاي توزيع برق، شركت          با تشكر از نمايندگان محترم شركت     

هاي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل با حضور  نويس و انجام بررسي شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهية پيش   
  . نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردنددر جلسات و اعالم نقطه

  
  :ها  مشخصات فني سرکابلسينو شي پةکنند هيتهاعضاي كارگروه 

  شرکت متانير    آقاي مهندس غالمعباس رمزي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس محمود سميعي
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس محمد هاديزاده

  شرکت پارس جلفا    س علي سيد جليليآقاي مهند
  شرکت توزيع آذربايجان شرقي    آقاي مهندس خيراهللا اوالدغفاري
  شرکت توانير    آقاي مهندس مهرداد صمدي
  شرکت توانير     جعفريخانم مهندس فريبا احمدي

  
  :ها سرکابلمشخصات فني  مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي ياعضا

  شرکت توانير    آقاي مهندس ياورطلب
  شرکت متن بين الملل    آقاي مهندس غياث الدين

  شرکت متانير    آقاي مهندس رمزي
  شرکت توزيع گلستان    آقاي مهندس کاشفي راد
  شرکت توزيع شيراز    آقاي مهندس موسوي نژاد

  شرکت پارس جلفا    آقاي مهندس جليلي
  شرکت آرين مفصل    آقاي مهندس سميعي
  ت توانيرشرک    آقاي مهندس صمدي

  شركت توانير    خانم مهندس احمدي جعفري
  شرکت دانش اتصال کابل    آقاي مهندس هاديزاده

  انجمن سيم و کابل    آقاي مهندس شمس ملک آرا
  سازمان توسعه برق ايران    آقاي مهندس نصيرزاده
  شرکت توزيع قم    آقاي مهندس افراز

  شرکت توزيع جنوب کرمان    آقاي مهندس ساالري خو
  شرکت توزيع مازندران    قاي مهندس متقي مجدآ

  شرکت توزيع خراسان شمالي    آقاي مهندس باغيشني
 


