




  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  فهرست مطالب
  ۲  مقدمه

  ۲  هدف و دامنه كاربرد -۱

  ۲  محدوده اجرا -۲

  ۲  استانداردهاي مورد استناد -۳

  ۴  دستور انجام كار -۴

  ۴    روش تكميل جداول -١- ۴  

  ۴    روش تعيين امتياز نهايي -۲- ۴  

  ۱۱  هاي فني محاسبة امتيازنحوة  -۴-۳  

  ۱۵  ها آزمون -۵

  ۲۰  بنديمندرجات برچسب بسته -) ١(پيوست 

    

 

  جداولفهرست 
  ۵  برداري مشخصات محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته  -۱جدول 

  ۶  شناسنامه كاالي پيشنهادي  -۲جدول 

  ۷  مشخصات اجباري  -۳جدول 

  ۱۰  پيشنهادي و امتيازدهي كاالمشخصات فني   -۴جدول 

  ۱۵  ها آزمون  -۵جدول 

  ۲۰  بنديمندرجات برچسب بسته  -۶جدول 

      



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٢ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

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

متشكل از کارشناسان ( يحفاظت يهارلهييد در كميته تخصصي أها، اين سند تنظيم و پس از طرح و ت عملكرد آن

هايي شده ن) هاي توزيع نيروي برق، سازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهي اي، شركت هاي برق منطقه شركت

 ميكروپروسسوربا تكنولوژي  اضافه جريان و اتصال زمينرله ثانويه گيرندگان سند موظفند در هنگام خريد .است

توزيع برق، آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي  يها شبکهمورد استفاده در 

شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها   مدارك و مستندات ارائهاساس اين دستورالعمل و با توجه به ر فني، ب

  .اقدام کنند

  كاربرد هدف و دامنه - ١ 
اضافه جريان و ثانويه  رله و خريددر انتخاب  هاي كيفي اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي      

فيت در امر توليد و خريد مناقصه، هماهنگ سازي و شفاو تهية اسناد  با تكنولوژي ميكروپروسسور اتصال زمين

  .است تنظيم شده  ها آنو ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي  تجهيزات

از  جريان، هاي برداري از سيگنال نمونههايي هستند که پس از ، رلهموضوع اين دستورالعمل هايرله

  .ندينما يمميکروپروسسور براي پردازش سيگنال، استفاده 

  محدوده اجرا -٢
  .باشند مي هاي توزيع نيروي برق كشور محدوده اجراي اين دستورالعمل شركت      

  استانداردهاي مورد استناد -٣
، بـه ترتيـب   مورد نظرهاي  ها براي كنترل شاخص هاي انجام آزمايش و رويه العملفني در اين دستور مشخصاتمبناي 

و اسـتانداردهاي  ) IECبا تأكيد بر( يالملل نيباستانداردهاي صنعت برق كشور، استانداردهاي ملي كشور، استانداردهاي 

ـ از استانداردهاي صنعت برق كه مرجـع آن اسـتانداردهاي    يهر بخش .كشورهاي صنعتي پيشرفته است يـا   يالمللـ  نيب

، براسـاس  باشـد كشورهاي صنعتي پيشرفته است، چنانچه ويرايش جديدي از اين استانداردهاي مرجـع تـدوين شـده    

بـراين   .شـود هاي آنهـا اسـتناد مـي    به ويرايشو تأييد آن كميته هاي حفاظتي رلهتجديد نظر و طرح دركميته تخصصي 

  : اند استناد قرارگرفته هاي زير مورداساس، استاندارد

  ۱۳۷۶، مهرماه »هاي الكتريكي معموليرله« ،۴۲۲۱-۱موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شماره  -۱



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٣ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  ۱۳۸۷، »گيري و تجهيزات حفاظتيهاي اندازهرله« ،۴۲۲۱-۲۷موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شماره  -۲

3- IEC 60255-1, " Measuring relays and protection equipment", Part 1: Common requirements, 2009 

4- IEC 60255-151, " Measuring relays and protection equipment", Part 151: Functional requirements 

for over/under current protection, 2009  

5- IEC 60255-27, " Measuring relays and protection equipment", Part 27: Product safety requirements, 

2005 

6- IEC 60255-22, " Measuring relays and protection equipment", all Parts 

7- IEC 60255-11, " Measuring relays and protection equipment", Part 11: Voltage dips, short 

interruptions, variations and ripple on auxiliary power supply port,2008 

8- IEC 60255-26, " Measuring relays and protection equipment", Part 26: Electromagnetic 

compatibility requirements,2008 

9- IEC 60255-127, " Measuring relays and protection equipment", Part 127: Functional requirements 

for over/under voltage protection, 2010 



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٤ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

 

  دستور انجام كار -٤

  روش تكميل جداول -١-٤
مراحل تكميل . شود انجام مي» محاسبة امتيازات فني«و » مشخصات اجباري«بخش  بررسي مشخصات فني در دو 

  :ها به شرح زير است جداول و استفاده از آن

بـا   اضافه جريان و اتصال زمينرله ثانويه  هاي خود در ارتباط با نـوع  خواسته )۱(جدول شماره  درخريدار  •

  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل شرايط و مشخصات  ، ميكروپروسسورتكنولوژي 

 .كند آن ارائه مي عرضه و عملكرد ،توليد  ي پيشنهادي و سابقةفروشنده اطالعاتي از كاال) ۲(در جدول شماره   •

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

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

 . اهد شدهاي بعدي انجام نخو از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي کيهر تأمين 

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي عوامـل كيفـي كـاالي مـورد نظـر بـه همـراه         مشخصه) ٤(در جدول شماره  •

امتياز «و ستون  شود ليتکمتوسط فروشنده  بايد »مقدار پيشنهادي«ستون . درج شده است ها آنضرايب وزني 

صـفحات  . تكميـل گـردد  ) ٢-٤(توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند» نهايي

 .يد توسط فروشنده مهر و امضا شوندمربوط به اين جدول نيز با

  

  روش تعيين امتياز نهايي -٢-٤
با توجه به مقادير پيشنهادي فروشنده بـراي هرکـدام از بنـدهاي جـدول      بايد، کميته فني خريد براي تعيين امتياز كيفي

در ادامـه جـدول   (و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هر کـدام از بنـدهاي فـوق   ) ٤جدول شماره (امتياز دهي کاال 

شده در ضريب وزني  منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين ١٠٠امتيازي را بر مبناي  )٤شماره 

  .آيد ميبدست  ١٠٠بديهي است امتياز کل از تقسيم مجموع امتيازهاي نهايي بر عدد . مربوطه بدست خواهد آمد

  

  

  

  

  



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٥ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  ١برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) ۱(جدول شماره 

 با تكنولوژي ميكروپروسسور اضافه جريان و اتصال زمين ثانويه  نوع رله

  باشدنداشته  □داشته باشد                          □  2ونيستم اتوماسيت استفاده از رله در سيقابل

در صورت نياز به قابليت ( پروتکل مورد نياز

  )استفاده از رله در سيستم اتوماسيون
 Modbus  □         □      DNP3.0 □        IEC61850       

             3تغذيه از مسير جريان  □         ترانسفورماتور ولتاژ □ ف    يشبکه فشار ضع □  ياصل نوع تغذيه

  ولتاژ تغذيه ورودي رله                         
24 VDC  □       48 VDC □         □ 110 VDC □ 230 VAC       

  .......ساير 

باطري    □         )قبل از کليد شده نصب ولتاژبا ترانسفورماتور (خازن شارژ شونده  □  بانينوع تغذيه پشت

  دو  □يک                               □  يتعداد گروه تنظيم

   □ آمپر ٥و١              □ آمپر ٥                  □آمپر ١    )In( در ورودي رله مؤثر  ACجريان نامي

  هاي ارتباطي حداكثر طول كابل
 CTهاي خروجي

 متر...... 

  منبع تغذيه

  متر.... 

  هاي ديجيتال ورودي

  متر.... 

  هاي ديجيتال خروجي

  متر... 

ف
ردي

  

    مقدار  واحد  شرح مشخصه

ف
ردي

  

  مقدار  واحد  شرح مشخصه

o  نصب رلهحداقل دماي محيط   kV     ۶  ولتاژ نامي ١
C    

o  نصب رله حداكثر دماي محيط  Hz 50    ۷  فركانس نامي  ٢
C     

  ---   رطوبت نسبيدرصد   ۸    3  ---   ي سيستمتعداد فازها  ٣

  m  از سطح دريا حداکثر ارتفاع  kV      ۹  حداكثر ولتاژ سيستم  ۴

   ---   4نوع آلودگي منطقه  g 0.3    ۱۰  شتاب زمين لرزه  ۵

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :شرکت مهر

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام خانوادگي مدير نام و

  

  امضاء

  

                                                 
  . شود اين جدول توسط خريدار تكميل مي ١
با داشتن دالئل توجيهي كامل و با  موارد خاصهاي توزيع و در  درخواست قابليت استفاده از رله در سيستم اتوماسيون، در صورت نياز شركت ٢

 .باشد استفاده از مشاور ذيصالح و با هماهنگي توانير مقدور مي
با توان مناسب و کليدهاي با  CTشوند که انتخاب آنها بايد با در نظر گرفتن مالحظاتي از قبيل  شناخته مي  self powerها به عنوان اين نوع رله ٣

به دليل عدم وجود تغذيه ) کمتر از حدود ده درصد بار نامي(هاي کم بار  انرژي عملکرد خيلي کم صورت گيرد و به اين نکته توجه شود که در شبکه

  .مناسب کارايي ندارند

 
  ، ويژهسبك، متوسط، سنگين، فوق سنگين ٤



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٦ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

 

  ١شناسنامه كاالي پيشنهادي ) ۲(جدول شماره 

    كشور سازنده  ١

    )نام شركت(نام سازنده  ٢

    سال ساخت  ۳

    ...)عرضه کننده انحصاري و  -نماينده رسمي(نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده  ٤

    )order code(با درج كد سفارش  تيپ كاال و نوع ٥

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

  

    سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   ۷

    )از زمان تحويل( مدت گارانتي  ۸

    خدمات پس از فروشنحوه ارائه مدت و   ۹

    آموزشهاي نصب و نگهداري و چگونگي  نحوة ارائة دستورالعمل  ۱۰

    حداكثر زمان تحويل  ۱۱

    يبندنوع بسته  ۱۲

    ترانس جريان آنالوگ از هايبردن ورودي  ۱۳

    يباينرهاي بردن ورودي  ۱۴

    و حداكثر خطا در اين محدوده  IDMTيها محدوده موثر عملكرد منحني  ۱۵

    ؟استسازي شده  هاي خروجي در تنظميات زماني جبران رله bounceآيا خطاي زمان   ۱۶

۱۷  Reset time    

     ٢رسي گذرا درصد بيش  ۱۸

    ٣رسي گذرا بيش  ۱۹

    ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  ۲۰
  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهر شرکت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام خانوادگي مدير نام و

  

  امضاء

  
  

  

                                                 
هاي ضميمه استفاده  ضمناً در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه از برگه. شود اين جدول توسط پيشنهاد دهنده تكميل مي ١

  .شود
٢
 Transient over shoot 
٣
 Over shoot time 



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٧ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  

  )سهاز  يک( مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  يا نوع اجباريسطح   واحد  شرح  مشخصه رديف

۱
و  )کنتاکـت خروجـي  (حداکثر خطاي زمان عملکرد  واحـد آنـي   

  زمان ثابت رله
ms ۵۰ يا كمتر  

۲
در  به جريـان تنظيمـي   نسبت 1عملكرد حد جريانخطاي حداکثر 

  کليه واحدها
  درصد  ۵±  -

    IDMT  - 0.025 -  1، واحد )TMS(حداقل محدوده تنظيم ضريب زماني۳

 s  0.05 - 10  2زمان ثابت تنظيم زمان واحدحداقل محدوده ۴

  حداکثر ميزان پله تنظيم زمان۵
 TMS(  - 0. 025( 3مشخصه معكوس

 ms 10  زمان ثابت

  حداقل محدوده تنظيم جريان٦
  مشخصه معكوس

EF  - 0.1 In -   In     

OC  - -  2 In   0.2 In  

 In -  20 In -  )زمان ثابت(آني 

  تنظيم جريانحداکثر ميزان پله ٧
  مشخصه معكوس

- 
0.05 In 

 In 5 .0  )زمان ثابت(آني 

٨
حداقل تعداد واحد جريـان زيـاد   

  در هر گروه تنظيمي

  مشخصه معكوس
- 

۱ 

  ۱  )زمان ثابت(آني 

  جريان تنظيمي برابر ٣/١از يك تا  -  )ها براي منحني( حداكثر محدوده تضمين آغاز عملكرد رله٩

 -  تحمل حرارتي١٠
4 In  دائمي  

100 In  به مدت يك ثانيه  

 حداکثر توان مصرفي مربوط به تغذيه رله۱۱
4
   V.A ۱۰  

  درصد ۱۱۰تا  ۸۰ -  به ولتاژ ناميمحدوده عملكرد نسبت ولتاژ تغذيه ۱۲

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

  :كنندهنام شركت تكميل

  

  :مهر شرکت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام خانوادگي مديرو نام 

  

  امضاء

  

                                                 
1
 Pickup Current   

2
 Difinite Time  
٣
 Inverse Definite Minimum Time  

4
 .باشد مي ديجيتال فعال  هاي درصد خروجي ۵۰در حالتيکه  



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٨ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  

  )سهاز دو ( مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف

واحد  مشخصه يزمانحداكثر خطاي ۱۳
IDMT 

Extremely inverse  - ۵/۷ درصد  

 درصد ۵  -  هايساير منحن

 درصد Reset ratio     -  ۹۵  حداقل۱۴

  ۴ -  جريانحداقل تعداد ورودي ۱۵

 ۲ - حداقل تعداد ورودي ديجيتال۱۶

 -  حداقل تعداد خروجي ديجيتال۱۷
 ۳يک خروجي ديجيتال جهت تريپ و 

 خروجي ديجيتال معمولي

  VAC ۲۵۰  کنتاکت خروجينامي ولتاژ حداقل ۱۸

۱۹
 حداقل جريان قابـل تحمـل كنتاكـت   

  خروجي ديجيتال تريپ 

 A  ۵  پيوسته

  A  ۳۰  هيثان يليم ۲۰۰

۲۰

حــــداقل ظرفيــــت کليــــدزني در 

L/R=40ms  خروجـي  براي کنتاکت

  ديجيتال تريپ

  W  ۱۰۰۰  وصل

  W  ۳۰  قطع

  هاحداقل پايداري و عمر کنتاکت۲۱
  ۱۰۰۰۰  سيکل  مکانيکي

  ۱۰۰۰ سيکل  الکتريکي

  الزامي است -  جهت اعمال تنظيمات هاي الزمو کليد LCDداشتن صفحه نمايش۲۲

  الزامي است -  فاز و ارت نمايش جريان سهقابليت ۲۳

  الزامي است  -   فورماتورترانس ١عدم حساسيت نسبت به جريان هجومي۲۴

۲۵
هاي قابل ذخيره در ثبـات خطـا بـا مشخصـات،     حداقل تعداد داده

  تاريخ و زمان، گروه، ميزان جريان با تفکيک فاز و ارت
-  ٢٠ 

 ۲۰۰ -  وقايع با برچسب زمانيهاي قابل ذخيره در ثبات حداقل تعداد داده۲۶

  

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

  :كنندهنام شركت تكميل

  

  :مهر شرکت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام خانوادگي مديرو نام 

  

  امضاء

  

                                                 
1
 Inrush current   



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٩ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

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

  :كنندهتكميلنام شركت 

  

  :مهر شرکت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام خانوادگي مديرو نام 

  

  امضاء

  

                                                 
  .هاي آزمون نوعي را ارائه نمايد در صورت نياز خريدار، فروشنده بايد اطالعات مربوط به بررسي صحت گزارش ١
  . باشد مي )و در حالت روشن بودن رله( يبرق يدر ب قطع و وصلبار فرمان  ۱۲منظور از عمليات حداکثر  ٢

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

  يا نوع اجباريسطح   واحد  شرح  مشخصه رديف

 الزامي است  -  cold load pick up قابليتداشتن ۲۷

  الزامي است  -  بندي رلهپورت ارتباطي با کامپيوتر جهت انجام تنظيمات و پيکره۲۸

۲۹
رله درصورت نياز به اسـتفاده از رلـه در    خرابي مانيتورينگ امكان

  سيستم اتوماسيون
  الزامي است -

  الزامي است -  قابليت تنظيم کد رمز ورودي۳۰

 الزامي است -  رله  trip و power ،startهاي نشانگر  LED وجود۳۱

  رله حداقل درجه حفاظت۳۲
  بدنه

- 
4X  

 2X هاترمينال

  ي استالزام  -   رلهارائه نرم افزار تنظيم ۳۳

۳۴

دارا بودن گواهي تايپ تست از آزمايشگاه معتبر مطابق با جـدول  

جاري مطـابق اسـتاندارد و بـا     هايهاي کاال و انجام آزمون آزمون

  1استفاده از تجهيزات کاليبره

- 

  

  الزامي است

  ۱مطابق پيوست شماره   -  بندي برچسب بسته۳۵

 -  پالك رله۳۶

  شامل عالمت تجاري يا نام کارخانه سازنده،

ه، يتغذ ير ناميمقادمدل و نوع، محل ساخت، 

    يورود يت هايکم ير ناميمقاد

 ۵  سال  فروش حداقل مدت خدمات پس از۳۷

 ٢  سال  )از زمان تحويل( حداقل مدت گارانتي ۳۸

  ۳سطح   -  رله الكترواستاتيكي تخليه  قبول قابل سطح حداقل۳۹

  ۶  ساعت  )و خازن يباطر( تغذيه پشتيبانبا  2حداقل زمان عمليات۴۰



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٠ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

   مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

 واحد  شرح مشخصه  رديف
روش 

  امتيازدهي

مقدار 

  پيشنهادي
  امتياز

ضريب 

  وزني

امتياز 

  نهايي

۱ Reset ratio     ---  ۶%     ۱-۳-۴بند    

    ۷%     ۲-۳-۴بند  ---  IDMTواحد  زماني مشخصهدقت  ۲

    ۵%      ۳-۳-۴بند  V.A توان مصرفي مربوط به تغذيه رله ۳

۴ 
 IDMT، واحد )TMS(ضريب زماني محدوده تنظيم

  هاي تنظيمي آن پلهو 
    ۶%     ۴-۳-۴بند   ---

۵ 
هاي  و پله زمان ثابت محدوده تنظيم زمان واحد

  تنظيمي آن
s   ۶%      ۵-۳-۴بند    

۶ 
به جريان تنظيمي  جريان حد عملكرد نسبت خطاي

  در کليه واحدها
    ۷%      ۶-۳-۴بند  ---

۷ 
و  )کنتاکت خروجي(خطاي زمان عملکرد  واحد آني 

  زمان ثابت رله
ms   ۸%      ۷-۳-۴بند    

    ۶%      ۸-۳-۴بند  ---  نحوه ذخيره سازي اطالعات خطا و وقايع ۸

    ۵%      ۹-۳-۴بند  ---  يزير قابل برنامه يها LEDوجود  ۹

    ۵%     ۱۰-۳-۴بند   ---  (user friendly)1 افزار سهولت استفاده از نرم ۱۰

    ۸%     ۱۱-۳-۴بند  ---  بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره ۱۱

    ۴%      ۱۲-۳-۴بند  ---  مشخصات بسته بندي کاال ۱۲

    ۹%     ۱۳-۳-۴بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش ۱۳

    ۸%     ۱۴-۳-۴بند  ---  کارخانه سازندهاحراز نمايندگي از  ۱۴

۱۵ 
ها از كيفيت و آزمونمديريت هاي ارائه گواهينامه

  دار تيمراجع صالح
    ۱۰%     ۱۵-۳-۴بند  ---

    ۱۰۰%  ---  جمع

  

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

  :كنندهنام شركت تكميل

  

  :مهر شرکت

  

  :تكميلتاريخ 

  

  :نام خانوادگي مديرو نام 

  

  امضاء

  

                                                 
   .هاي پيشنهادي الزامي استپاكتارسال دموي نرم افزار به همراه  ١



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١١ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  فنيمحاسبة امتيازهاي  نحوه -٣-٤

۴-۳-۱- Reset ratio  

كه با روش زير  باشدحائز اهميت مي) ۳جدول شماره  ۱۴ رديف( نسبت به مقدار اجباري Rest ratioافزايش

  .باشد يم ۱۰۰حداکثر امتياز  .گرددامتيازدهي مي

))مقدار پيشنهادي  = امتياز – مقدار اجباري(   / مقدار اجباري( × ۶۰+۷۶۰  

  IDMT واحد زماني مشخصه خطاي -۴-۳-۲

باشد حائز اهميت مي) ۳جدول شماره  ۱۳رديف ( نسبت به مقدار اجباري IDMT واحد كاهش خطاي زماني مشخصه

   .گرددكه با روش زير امتيازدهي مي
  :Extremely inverseبراي واحد 

))مقدار اجباري  = امتياز – مقدار پيشنهادي(  / مقدار اجباري( ×۳۰ 

   :ها براي ساير منحني

))مقدار اجباري  = امتياز – مقدار پيشنهادي(  / مقدار اجباري( ×۷۵ 

 باشدمي ۱۰۰حداکثر امتياز . باشدمي ۶۰هاي فوق به اضافه  امتياز نهايي مجموع امتيازات کسب شده از فرمول

  به تغذيه رلهتوان مصرفي مربوط  -۴-۳-۳

 باشدحائز اهميت مي) ۳جدول شماره  ۱۱رديف (نسبت به مقدار اجباري رله DCكاهش توان مصرفي مربوط به تغذيه 

  .باشد يم ۱۰۰حداکثر امتياز  .گرددكه با روش زير امتيازدهي مي

))مقدار اجباري  = امتياز – مقدار پيشنهادي(  / مقدار اجباري( × ۶۰+۸۰  

  آن تنظيمي هاي و پله IDMT، واحد )TMS(محدوده تنظيم ضريب زماني -۴-۳-۴

بـه پيشـنهادات   . گيـرد  امتياز تعلق مي ۶۰) ۳جدول شماره  ۵و   ۳ هاي رديف(به شرکت کنندگان داراي سطح اجباري 

  .باشد مي ۱۰۰حداكثر امتياز . گردد بهتر مطابق جدول زير امتياز اضافه مي

  

  امتيازحداكثر   هاي آن و پله زمانيمحدوده تنظيم ضريب   رديف

  ۲۰  امتياز ۱۰كاهش حد پايين محدوده تنظيم ضريب زماني  ۰۰۵/۰به ازاي هر   ۱

  ۲۰  امتياز ۱۰هاي تنظيمي  كاهش پله ۰۰۵/۰به ازاي هر   ۲

  

  



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٢ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

   آن تنظيمي هاي و پله زمان ثابت محدوده تنظيم زمان واحد -۴-۳-۵

بـه پيشـنهادات   . گيـرد  امتياز تعلق مي ۶۰) ۳جدول شماره  ۵و   ۴ هاي رديف(به شرکت کنندگان داراي سطح اجباري 

  .باشد مي ۱۰۰حداكثر امتياز . گردد بهتر مطابق جدول زير امتياز اضافه مي

  

  حداكثر امتياز  هاي آن پله و زمان ثابت محدوده تنظيم زمان واحد  رديف

  ۲۰  امتياز ۵ زمانكاهش حد پايين محدوده تنظيم ثانيه  ۰۱/۰به ازاي هر   ۱

  ۲۰  امتياز ۵محدوده تنظيم زمان  افزايش حد باالي ثانيه ۵به ازاي هر   ۲

  

  به جريان تنظيمي در کليه واحدها خطاي جريان حد عملكرد نسبت -۴-۳-۶

جدول  ۲رديف (نسبت به مقدار اجباري به جريان تنظيمي در کليه واحدها خطاي جريان حد عملكرد نسبتكاهش 

  .باشد يم ۱۰۰حداکثر امتياز  .گرددكه با روش زير امتيازدهي مي باشدحائز اهميت مي) ۳شماره 

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

  و زمان ثابت رله) کنتاکت خروجي(خطاي زمان عملکرد  واحد آني  -۴-۳-۷

حائز ) ۳جدول شماره  ۱رديف (نسبت به مقدار اجباري) کنتاکت خروجي(عملکرد واحد آني رله زمان  حداقل كاهش

  .باشد يم ۱۰۰حداکثر امتياز  .گرددكه با روش زير امتيازدهي مي باشداهميت مي

))مقدار اجباري  = امتياز – مقدار پيشنهادي(  / مقدار اجباري( × ۶۰+۵۰  

  وقايعسازي اطالعات خطا و  نحوه ذخيره -۴-۳-۸

 كامـل  شكل مـوج  چنانچه و امتياز ۶۰) ۳جدول شماره  ۲۶و   ۲۵هاي  رديف(به شرکت کنندگان داراي سطح اجباري 

 .گيرد تعلق ميامتياز  ۱۰۰ سازي باشد نيز قابل ذخيرهخطا 

  ريزي هاي قابل برنامه LEDرله و    failنشانگر LEDوجود  -۴-۳-۹

 LEDو  رلـه   failنشانگر LEDوجود  .الزامي است LED سهوجود ) ٣جدول شماره  ٣١رديف (مطابق مقدار اجباري 

ـ امت ۲۰ رله failنشانگر LEDبه ازای وجود . باشد حائز امتياز مي ريزي هاي اضافي قابل برنامه  LEDبـه ازاي هـر   از و ي

  .شود جمع مي ۶۰اين امتياز با عدد . گيرد امتياز تعلق مي پنج) LED چهارحداكثر (ريزي  اضافي قابل برنامه

  

  

  

  



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٣ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  (user friendly)افزار  سهولت استفاده از نرم -۴-۳-۱۰

امتياز اين بخش طبق . رديگ يمتعلق  ٦٠امتياز و در غير اين صورت امتياز  ١٠٠در صورت داشتن معيارهاي الزم 

  .محاسبه شود زير معيارهاي جدول

  امتياز نحوه احراز  عنوان

  افزار سهولت استفاده از نرم

 (User friendly) 

 writer ،Readـ سرعت زمان 

  ـ سطوح دسترسي

  افزار ـ مشاهده و بررسي نرم

  عامل يها ـ قابليت كاركرد با انواع سيستم

  عياز خطاها و وقا يليتحل يها گزارش ارائهـ 

  عناوين بودن ايگوها و عناوين و  بندي منطقي فانكشن ـ گروه

  هاي مرتبط و ساده ـ زيربندي

  افزار نرمـ راهنماي 

  مناسب به همراه راهكار پيشنهادي error يها اميپـ 

  زمينه روشن ـ متون كم حجم و گويا با پس

ـ امكان خروج از منو به منو ديگر و دسترسي بـه اطالعـات بـا    

  Click نيتر کم

  ـ تعريف كليدهاي كنترلي و تابع جهت سهولت

  افزار نرم  ساده و واضح ـ شكل گرافيكي

  بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره -۴-۳-۱۱ 

  امتياز  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

  ۸  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۱۰  ارائه سابقه فروش در خارج از کشور 

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

  هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر يا ديگر شرکت گزار مناقصه
۱۴  

  ۸  كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده

  .باشدمي ۱۰۰حداکثر امتياز . باشدمي ۶۰امتياز نهايي مجموع امتيازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 
  

  

  



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٤ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  مشخصات بسته بندي کاال -۴-۳-۱۲

  امتياز  معيار

  ۱۰  دارا بودن کارتن مناسب

  ۱۰  رلهحاوي مشخصات کامل  labelداشتن 

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

  ۱۰  درج نام سازنده برروي قطعات اصلي مطابق با كاتالوگ ارائه شده

  .باشديم ۶۰ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه يمجموع امت يياز نهايامت

  پس از فروشگارانتي، آموزش و خدمات  -۴-۳-۱۳

  امتياز  معيار

  ۲۰  )اضافي سال ۴امتياز، حداكثر  ۵ عالوه بر دو سال، به ازاي هر سال اضافي(مدت گارانتي

  ۱۰  ارائه آموزش نصب

امتياز،  ۲ عالوه بر پنج سال، به ازاي هر سال اضافي(  پشتيباني و خدمات پس از فروش

  )اضافي سال ۵حداكثر 
۱۰  

  .باشديم ۶۰ازات کسب شده از جدول فوق به اضافه يمجموع امت يياز نهايامت

  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده -۴-۳-۱۴

  امتياز  معيار  رديف

  ۲۰  توزيع كننده مجاز دستگاه در ايران بر معرفي گواهي دالارئه   ۱

  ۴۰  از کارخانه سازنده انحصاري ارائه گواهي دال بر نمايندگي  ۲

  ۴۰  سازندهشنهاد توسط خود يارائه پ  ۳

  باشدمي ۶۰امتياز کسب شده از جدول فوق به اضافه  حاصل امتياز نهايي

  دار تيصالحها از مراجع كيفيت و آزمون مديريتهاي ارائه گواهينامه -۴-۳-۱۵

از يکـي از مراجـع    داراي تاريخ اعتبار مشخصاً در مورد همين کاالآزمون  يها هيدييتأ ي ارائه، آزمون  گواهي منظور از

  :شودامتيازها تعيين ميهاي ذيل ارائه گواهينامهآزمايشگاهي و کنترل کيفيت به شرح زير است که به تناسب 

  امتياز  عنوان  رديف

  ILAC ۲۰عضو المللي بينمعتبر هاي آزمايشگاه  ۱

  ۱۵  هاي مرجع داخل کشور مانند پژوهشگاه نيروآزمايشگاه  ۲

  ۵  ارائه گواهي مديريت کيفيت   ۳

  .شودجمع مي ۶۰امتياز فوق با عدد 



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٥ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  ها آزمون -٥
  )يك از پنج( ها آزمون) ٥(جدول شماره 

ف
ردي

  

  شرط پذيرش/ مقدار  نام و شماره استاندارد  شرح آزمون

 )روتين(هاي جاريآزمون -١

  مشاهده چشمي ابعاد  ١-١
IEC 60255-1 

  6.1,6.2 بندهاي
 باشد و استاندارد با محل نصبابعاد متناسب 

 IEC60255-151  شبيه سازي حالت پايدار و ديناميكي  ۲-١

بررسي دقت و صحت عملكرد رله مطابق با 

مشخصات ادعا شده از طرف سازنده و بر اساس 

  فانكشنهاي خاص هر رله و استاندارد مرتبط

  آزمون بررسي اتصال حفاظتي زمين  ٣-١
IEC 60255-27 

  10.5.3.4.2 بند 

  كمتر بودن مقاومت اندازه گيري شده مسير از 

 شده در استاندارد نيمعمقدار 

 AC/DCعايقيآزمون ولتاژ   ٤-١
IEC 60255-27 

  10.5.3.2.1.2 بند

عدم شكست الكتريكي بر اساس ولتاژ اعمالي 

و باالتر بودن مقاومت عايقي  مطابق با استاندارد

  مقدار اندازه گيري شده  هر مدار مشخص از
 200 MΩ  

  )تايپ(هاي نوعيآزمون -٢

  ابعاد و بازرسي چشمي  ١-٢
IEC 60255-1 

  6.1,6.2بندهاي 
 ابعاد متناسب با محل نصب و استاندارد باشد

 IEC 60255-151  آزمون عملكرد  ٢-٢

  

بررسي دقت و صحت عملكرد رله مطابق با 

مشخصات ادعا شده از طرف سازنده و بر اساس 

  خاص هر رله و استاندارد مرتبطهاي فانكشن

  الزامات امنيتي محصول

٣-٢  

  آزمون عايقي فركانس قدرت
IEC 60255-27 

  10.5.2.2 بند  

عدم شكست الكتريكي بر اساس ولتاژ اعمالي 

  مطابق با استاندارد

  )IP(شاخص نفوذپذيري 
IEC 60255-27  

  10.5.2.3 بند  

  

 بر آورده شدن شرط پذيرش عدد ادعا شده

  آزمون عايقي ضربه
IEC 60255-27   

  10.5.3.1 بند

عدم شكست الكتريكي بر اساس ولتاژ اعمالي 

  داردمطابق با استان

   



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٦ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

   )دو از پنج( ها آزمون) ٥(جدول شماره 

ف
ردي

  

  شرط پذيرش/ مقدار  نام و شماره استاندارد  شرح آزمون

  

بعـد از  (گـذاري مقاومـت عـايقي   صحه

  )آزمون محيطي
IEC 60255-27 

  10.5.3.3  بند 

باالتر بودن مقاومت عايقي اندازه گيري شده  

 MΩ 200 هر مدار مشخص از مقدار

گيري مقاومت اتصال  آزمون اندازه

 حفاظتي زمين

IEC 60255-27 

 10.5.3.4.1 بند 

كمتر بودن مقاومت اندازه گيري شده مسير از 

  شده در استاندارد نيمعمقدار 

  عايقي و بدنهآزمون شعله پذيري مواد 
IEC 60255-27  

 10.5.4.2 بند

قبولي در آزمون سيم ملتهب بر اساس دماي 

  استاندارد

آزمون بررسي وضعيت در شرايط بروز 

 يك خطا

IEC 60255-27 

 10.5.4.5 بند 

بررسي خواص عايقي در شرايط بروز يك 

 خطا

  هاي محيطي الكتريكيآزمون

٤-٢  

 10.5.4.1بند  IEC60255-27 حداكثر دماي قطعات و مواد
كمتر بودن مقادير افزايش دماي اندازه گيري 

 شده از حدود مشخص بر اساس استاندارد

  آزمون حرارتي كوتاه مدت
IEC 60255-27 

   10.5.4.3 بند 
تحمل مكانيكي جريان كوتاه مدت و قبولي 

 مجدد در آزمون عملكردي

هاي خروجي، تحمل دائم در حالت  رله

  بسته
IEC 60255-27 

 10.5.4.4 بند 

عدم افزايش مقاومت مسير وصل از مقدار 

مشخصي  نسبت به حالت قبل پس از اعمال 

 جريان

 CTهاي منبع تغذيه و آزمون

٥-٢  

 مطابقت با مشخصات ذكر شده توسط سازنده 6.10.2بند  IEC 60255-1  هاي ترانس جريانبردن ورودي

در حالـت   DCو  ACبردن منبع تغذيه 

  ساكن
IEC 60255-1 6.10.2بند 

  مطابقت با مشخصات ذكر شده توسط سازنده

 ٤جدول شماره  ١٠در رديف 

در حالـت   DCو  ACبردن منبع تغذيه 

  حداكثر بار
IEC 60255-1 6.10.3.2بند 

  مطابقت با مشخصات ذكر شده توسط سازنده

 ٤جدول شماره  ١١در رديف 

هجومي منبـع  اندازي و جريان  زمان راه

  DCو   AC تغذيه
IEC 60255-1 6.10.3.3 بند  

  سازنده مطابقت با مشخصات ذكر شده توسط

 ٤جدول شماره  ١٣و  ١٢هاي  در رديف

  

    



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٧ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  )سه از پنج(ها  آزمون) ٥(جدول شماره 

ف
ردي

  

  شرط پذيرش/ مقدار  نام و شماره استاندارد  شرح آزمون

  

 مطابقت با مشخصات ذكر شده توسط سازنده 6.10.5 بند IEC 60255-1 هاي باينري بردن ورودي

 5.2.2.3 بند IEC 60255-1 هاي تغذيهمحدوده كاركرد ورودي

اعمال تغييرات در ورودي تغذيه مطابق با 

مشخصات ذكر شده توسط سازنده و بررسي 

 صحت عملكرد رله

قطعي و ريپل در  –تغييرات در تغذيه 

 منبع تغذيه 
IEC 60255-11  

مطابق با سطوح تحمل ذكر شده توسط 

  رله mal/miss operation  و عدم سازنده

  الزامات محيطي آب و هوا

٦-٢  

  گرماي خشك
IEC 60255-27   

 10.5.1.1 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

 آزمون عملكردي در حين تست

 سرماي خشك
IEC 60255-27   

 10.5.1.2 بند

قبولي مجدد در تحمل شرايط ذكر شده و 

 آزمون عملكردي در حين تست

 گرماي خشك در حداكثر دماي انبارش
IEC 60255-27   

 10.5.1.3 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

 آزمون عملكردي پس از پايان تست

 سرما در حداقل دماي انبارش
IEC 60255-27   

 10.5.1.4 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

 آزمون عملكردي پس از پايان تست

 اي تغييرات دماي دوره
IEC 60255-27   

 10.5.1.5 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

 آزمون عملكردي در حين تست

 گرماي مرطوب دائم
IEC 60255-27   

 10.5.1.5 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

 آزمون عملكردي در حين تست

اي به همراه آزمون  دماي دورهتغييرات 

 رطوبت

IEC 60255-27 

 10.5.1.6 بند 

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

 آزمون عملكردي در حين تست

  الزامات مكانيكي

 آزمون ويبره پاسخ و تحمل سينوسي  ٧-٢
IEC 60255-1   

 6.13.1 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

  پس از تستآزمون عملكردي در حين و 

 miss/mal operation وعدم

   



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٨ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  )چهار از پنج(ها  آزمون) ٥(جدول شماره 

ف
ردي

  

  شرط پذيرش/ مقدار  نام و شماره استاندارد  شرح آزمون

  

 آزمون پاسخ شوك و مقاومت شوك
IEC 60255-1   

 6.13.2 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

  آزمون عملكردي در حين و پس از  تست

 miss/mal operationوعدم 

  )Bump(آزمون ضربه
IEC 60255-1   

 6.13.2 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

  آزمون عملكردي در حين و پس از  تست

 miss/mal operationوعدم 

  )Seismic(آزمون زلزله
 

IEC 60255-1   

 6.13.3 بند

تحمل شرايط ذكر شده و قبولي مجدد در 

  در حين و پس از  تست آزمون عملكردي

 miss/mal operationوعدم 

 الزامات ارتباطي

  الزامات ارتباطي  ٨-٢
IEC 60255-1   

 6.6  بند

مطابقت با مشخصات ادعا شده از طرف 

 سازنده

  هاي انتشارآزمون -EMC الزامات

٩-٢  

 IEC 60255-25 بازتاب نويز تابشي

كمتر بودن سطوح نويز ساطع شده از مقادير 

 مجاز ذكر شده در استاندارد 

 IEC 60255-25 بازتاب نويز هدايتي

كمتر بودن سطوح نويز تزريق شده در خطوط 

 هادي از مقادير مجاز ذكر شده در استاندارد

  هاي ايمنيآزمون -EMC الزامات

١٠-٢  

مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي 

 راديوئيفركانس 
IEC 60255-22-3  

 نيمعتحمل شرايط ذكر شده بر اساس سطوح 

 و قبولي در آزمون عملكرد حين تست

 مصونيت در برابر تخليه الكترواستاتيكي

ESD 
IEC 60255-22-2  

 نيمعتحمل شرايط ذكر شده بر اساس سطوح 

 و قبولي در آزمون عملكرد حين تست

مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي 

 فركانس قدرت
IEC 60255-26  

 نيمعتحمل شرايط ذكر شده بر اساس سطوح 

 و قبولي در آزمون عملكرد حين تست

  

 



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ١٩ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  )پنج از پنج(ها  آزمون) ٥(جدول شماره 

ف
ردي

  

  شرط پذيرش/ مقدار  نام و شماره استاندارد  شرح آزمون

  

ا مصونيت در برابر اغتشاش هدايتي الق

فركانس شده توسط ميدان مغناطيسي 

 راديوئي

IEC 60255-22-6  

 نيمعتحمل شرايط ذكر شده بر اساس سطوح 

 و قبولي در آزمون عملكرد حين تست

مصونيت در برابر موج سريع الكتريكي 

 گذرا
IEC 60255-22-4 

 نيمعتحمل شرايط ذكر شده بر اساس سطوح 

 و قبولي در آزمون عملكرد حين تست

 شــونده رايــممصــونيت در برابــر مــوج 

 1MHz نوساني فركانس
IEC 60255-22-1 

 نيمعتحمل شرايط ذكر شده بر اساس سطوح 

 و قبولي در آزمون عملكرد حين تست

  Surge IEC 60255-22-5 مصونيت در برابر موج پرانرژي

تحمل شرايط ذكر شده بر اساس سطوح معين 

 و قبولي در آزمون عملكرد حين تست

  قدرتمصونيت در برابر ولتاژ فركانس 

 )ديجيتال هاي وروديفقط (
IEC 60255-22-7  

تحمل سطوح معين ولتاژ تفاضلي و مد 

هاي  BIمشترك بر اساس استاندارد توسط 

  رله و تست عملكرد

١١-٢  Contact Performance  IEC 60255-1  6.11بند 

  يها رلهمطابقت عمر الكتريكي و مكانيكي 

All or Nothing  خروجي با مشخصات ادعا

 شده از طرف سازنده

 )باشدعدد از هر محموله بوده و شرط پذيرش، قبولي هر دو نمونه مي ٢ها بايستيحداقل نمونه(ايهاي نمونهآزمون -٣

  مشاهده چشمي ابعاد  ١-٣
IEC 60255-1 

  6.1,6.2 بندهاي
 ابعاد متناسب با محل نصب و استاندارد باشد

 IEC 60255-151  حالت پايدار و ديناميكيشبيه سازي   ٢-٣

بررسي دقت و صحت عملكرد رله مطابق با 

مشخصات ادعا شده از طرف سازنده و بر 

اساس فانكشنهاي خاص هر رله و استاندارد 

  مرتبط

  آزمون بررسي اتصال حفاظتي زمين  ٣-٣
IEC 60255-27 

  10.5.3.4.2 بند 

  كمتر بودن مقاومت اندازه گيري شده مسير از 

 شده در استاندارد نيمعمقدار 

 AC/DCعايقيآزمون ولتاژ   ۳-۴
IEC 60255-27 

  10.5.3.2.1.2 بند

عدم شكست الكتريكي بر اساس ولتاژ اعمالي 

مطابق با استانداردو باالتر بودن مقاومت 

عايقي اندازه گيري شده  هر مدار مشخص از 

 MΩ 200 مقدار



  

 

  وزارت نيـرو

 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل

  هايالزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

  اضافه جريان و اتصال زمين رله ثانويه

  با تكنولوژي ميكروپروسسور 

  ۲۰از  ٢٠ صفحه

  ۰۱: شماره بازنگري 

  ٠١/٠٩/٩١:بازنگري / تاريـخ تهيه

  

         

  بندي مندرجات برچسب بسته :)۱(پيوست 

 بندي مندرجات برچسب بسته) ۶( جدول شماره

 شرح مشخصه رديف

 استاندارد مورد استناد رله بر روي کارتن درج گردد كاال و نام  ۱

 ها درج گرددنام و عالمت کارخانه سازنده بر روي كارتن ۲

 تر باشدهر کارتن از يکي بيش يهارلهتعداد چنانچه ، ))ايچند بسته((درج واژه  ۳

۴ 

  ISO 780 -1999 درج عالئم زير مطابق استاندارد

    ...............................................   :يشکستن -

                                           

 ......................................... محل باز شدن -

            

  ..............................شود داشته  نگهخشك  -

    

 

 

 

  



  

  

هاي سازنده و تـأمين كننـدة تجهيـزات، مشـاورين،  اسـاتيد دانشـگاه 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

  .ظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردنددر جلسات و اعالم نقطه ن

  

  :جريان و اتصال زميناضافه هاي ثانويه  نويس مشخصات فني رله کنندة پيش اعضاي كارگروه تهيه

  شرکت توانير  آقاي مهندس سجاد رحيمي

  پژوهشگاه نيرو  آقاي مهندس فرشيد منصوربخت

  تهران دانشگاه  آقاي مهندس مهدي داورپناه

  

  :جريان و اتصال زمين اضافه هاي ثانويه اعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني رله

  شرکت توانير  آقاي مهندس اكبر ياورطلب

  شرکت توانير  آقاي مهندس مهرداد صمدي

  دانشگاه علم و صنعت  آقاي دكتر سيد محمد شهرتاش

  شركت توانير  آقاي مهندس سجاد رحيمي

  پژوهشگاه نيرو  آقاي مهندس فرشيد منصوربخت

  دانشگاه تهران  آقاي مهندس مهدي داورپناه

  شركت متانير  آقاي مهندس سيد محسن بهرامي

  شركت توزيع برق نواحي استان تهران  آقاي مهندس مجيد شاه آبادي

  شرکت توزيع برق تهران بزرگ  آقاي مهندس مسعود نصري

  توزيع برق شيرازشرکت   آقاي مهندس حسن جباري

  شرکت توزيع برق استان قم   درامامي... آقاي مهندس عين ا

  شرکت توزيع برق جنوب كرمان  آقاي مهندس رضا ساالري خو

  شرکت توزيع برق مازندران  آقاي مهندس محمدباقر اسدي

  شركت هميان فن  آقاي مهندس كيوان عراقي

  شركت حيات صنعت البرز  آقاي مهندس محسن فارابي

  شركت عمران صنعت آصف   آقاي مهندس احسان قائمي

  شرکت پهر نيرو كنترل  آقاي مهندس جمال خضري

  

 

  

  

  

  

  

  

 


