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  مقدمه

صات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و توجه به معيارهاي فني مؤثر بر عملكرد       نظر به اهميت موضوع تعيين مشخ
هاي  كابلگيرندگان سند موظفند در هنگام تهية اسناد مناقصه خريد . شود ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا ابالغ مي آن

بررسي و ارزيابي فني،  آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل خودنگهدار فشارضعيف پنج سيمه
شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام   براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارائه

  .کنند
هاي برق  متشكل از کارشناسان شركت (كابل      اين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته ملي تخصصي 

نهايي شده و بشرح زير به كليه ) يروي برق، سازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهيهاي توزيع ن اي، شركت منطقه
  .هاي توزيع ابالغ مي شود شركت

  
  هدف و دامنه كاربرد-۱ 

هاي خودنگهدار  كابلهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    
 و تهية اسناد مناقصه، )نگهدارنده/يك رشته نولو ل فاز، يك رشته روشنايي معابر سه رشته كاب(فشارضعيف پنج سيمه 

هماهنگ سازي و شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم 
  .است شده

گيرنـد و ديگـر    عمل قـرار مـي  ، در چـارچوب ايـن دسـتورال   سـيمه   پـنج هاي خودنگهدار فشار ضعيف   كابل      كلية  
 بـصورت خـود   هـاي آلومينيـوم آليـاژي    اي بـا هـادي   چهاررشـته «هاي خودنگهدارفشارضعيف ازجمله    هاي كابل   مدل

هـاي بـا هـادي نگهدارنـده         كابـل «و يـا    » ٢لخـت ) سيم نگهدارنـده  (هاي خودنگهدار با مسنجر       کابل«ويا  » ١نگهدارنده
  . شود را شامل نمي» )اي شش رشته(ي آلومينيوميبصورت تمام فوالدي و سيم نول بصورت هاد

 فـرض شـده   ACSRهاي اين دستورالعمل، رشتة مربوط به نگهدارنده و نـول از نـوع              هرچند در اغلب بخش    :توجه
شـود درصـورت امكـان     تر بوده و توصيه مي است، با اين حال استفاده از نوع آلومينيوم آلياژي براي اين رشته مناسب     

  .فروشندگان، از اين نوع هادي استفاده شودتأمين آن توسط 
  
  

                                                                                                                                                                
1 Four Core 
2 AMKA 
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   محدوده اجرا-۲
اي سيستان و  برق منطقهو شركت هاي توزيع نيروي برق كشور        محدوده اجراي اين دستورالعمل شركت

  .باشند مي بلوچستان
  
   استانداردهاي مورد استناد-۳

هـاي مـوردنظر، بـه       ها براي كنتـرل شـاخص      آزمايشهاي انجام           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  . اين دستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است           
  :ورد استناد قرار گرفته اندزير م

1.ASTM B 231:1999  Standard Specification for Concentric –Lay- Stranded Aluminum Conductors 
2. BSI 6360 : 1991  Conductors in Insulated Cable and Cords         

3. BSI 7870-5:1999  LV and  MV polymeric insulated cables  for ues by distribution  and  

generation utilities-Part 5: Poleymeric  insulated aerial bundled conductors (ABC) of rated voltage   

0.6 /1 kv for overhead distribution   
4. AS/NZ 3560-1:2000  Electric cables-Cross-linked polyethylene insulated – For working voltages 

up including 0.6/1(1.2) kv     
5. NFC 33-209 : 1996  Insulated or proteeted cables for powe systems. Bundle assembled cores for 

over head systems rated voltage 0.6/1kv 

6. VDE-0276 : 1998 Power cables- Part 626/A1 : Overad distribution cables of rated voltage 

U0/U(Um) : 0.6/1 : (1.2) kv; German version HD 626 S1/A1: 1997-03   
7. IEC 60228    Conductors of Insulated Cables 
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   دستور انجام كار-۴
   روش تكميل جداول-١-۴

ميـل  مراحـل تك . 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  هـاي خـود در ارتبـاط بـا نـوع كابـل و سـايز آن و همچنـين          خواسته) ۱( جدول شماره  درخريدار   •
  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

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

الزامـات و مشخـصات    الزامـي اسـت و فروشـنده بايـد     ) 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   

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

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

صـفحات  . تكميـل گـردد  ) ۳-٤(ارزيابي تعيين شده در بنـد توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش          » نهايي
  .مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شود

هـاي   ، بعضي از كميتسيمه پنجهاي خودنگهدار  كابل      با توجه به عموميت اين دستورالعمل براي سايزهاي مختلف  
. اند دار مشخص شده چين و يك عدد ستاره  درج نشده و با نقطهكه وابسته به سايز كابل است، در آن    ) ۳(جدول شماره   

پارامترهاي متناسـب  ) ۳(لذا الزم است در زمان تنظيم اسناد مناقصه و استفاده از جداول، خريدار ابتدا در جدول شماره    
  . با سايز مورد نظر را با توجه به راهنماي صفحة آخر دستورالعمل تعيين و در جدول درج نمايد

  
   روش تعيين امتياز نهايي-٢-۴

 با توجه به مقادير پيشنهادي فروشـنده بـراي هرکـدام از بنـدهاي جـدول      بايد، کميته فني خريد براي تعيين امتياز كيفي   
در ادامـه جـدول   (و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هـر کـدام از بنـدهاي فـوق              ) ٤جدول شماره   (امتياز دهي کاال  

 منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در ضريب وزني          ١٠٠ مبناي   امتيازي را بر  ) ٤شماره  
  .آيد ميبديهي است امتياز کل از مجموع امتيازهاي نهايي بدست . مربوطه بدست خواهد آمد
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  برداري هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره خواسته) ۱(جدول شماره 

 ABC (Aerial Bundled Cable)  نوع كابل
  (    ) – (     ) + (       ) x 3   mm2     3 x) فاز) + (روشنايي (–) ومسنجر نول      (mm2        :  سايز كابل
  AACتمام آلومينيم    هاي فاز و روشنايي معابر نوع هادي

 □ AAAC □              ACSR  نوع هادي نول و مسنجر
 XLPE کراس لينک شده سياه رنگ پلي اتيلن  نوع مواد عايق روکش

    (                  )m  كل متراژ كابل مورد سفارش

ف
ردي

  

  

  شرح مشخصه
  

ف    مقدار  واحد
ردي

  

  

  شرح مشخصه
  

  مقدار  واحد

   m  حداكثر ارتفاع از سطح دريا    U0/U(Um) kV  0.6/1(1.2)    ۸ ولتاژ ١

   %  رطوبت نسبي درصد   Hz 50    ۹  فركانس نامي  ٢
   m/s  سرعت باد  ۱۰    3  ---  فازهاتعداد   ٣
  g   شدت احتمالي زلزلهحداكثر  kV      ۱۱  حداكثر ولتاژ سيستم  ٤
   ---    ١نوع آلودگي منطقه  ۱۲      ---  سيستم زمين  ٥
    mm  ضخامت يخ    ºC      ۱۳  حداكثر درجه حرارت محيط خارج  ٦
              ºC  حداقل درجه حرارت محيط خارج ٧
  
  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 سبك، متوسط، سنگين و يا فوق سنگين 1
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   ١ شناسنامه كاالي پيشنهادي )۲(جدول شماره 

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

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

    نوع و تيپ كاال ٤
    فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش ٥

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

  
هاي نصب و نگهداري و چگونگي  ملنحوة ارائة دستورالع  ۹

  آموزش
  
  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۰
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
   .شود دهنده تكميل ميشنهاد ياين جدول توسط پ1
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  مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف

 --  بل  روشنايي كا وهاي فاز نوع هادي ۱
   ۱۳۵۰شده باآلياژ   تابيده آلومينيوم

 ASTM B 231براساس استاندارد

    ASTM  B 233متري براساس استاندارد   ميلي۵/۹مفتول   --  روشناييهاي فازها و  نوع مواد اوليه هادي ۲
 Ω.mm2/m  0.02808  حداكثر مقاومت ويژة الكتريكي مفتول آلومينيم ۳

۴ 
هــاي  رشـته حـداقل اسـتقامت کشـشي هريـک از     

  IEC60228  N/mm2 120ها مطابق با  مفتول

  ١*................                                 --   فاز  حداقل تعداد رشته هادي ۵
  ٢*................                                 mm  )زفا (حداقل قطر هادي تمام شده ٦
  ٣*............                                ....  mm  حداکثر قطر مجاز هادي فاز ٧
  ٤*................                                  C۰ ۲۰  Ω/kmحداكثر مقاومت الكتريكي هادي فاز در دماي    ۸
  C۰ ۹۰كار هادي تا   و دماي٢ U.V. مقاوم دربرابر ١ XLPE  ---  جنس عايق كابل   ۹
  سياه  ---  رنگ عايق كابل   ۱۰
  ٥*................                                 mm  ثر ضخامت عايق اکسترود پيوستهحداك   ۱۱

اي عايق اکسترود پيوسته در تمام  حداقل ضخامت نقطه   ۱۲
  ٦*................                                 mm  نقاط

  ٧*.....                                ...........mm   ±5%  حداقل مقدار متوسط ضخامت عايق اکسترود پيوسته   ۱۳
  ٨*................                                  kgf  حد نيروي پارگي سيم نگهدارنده   ۱۴
  ٩*................                                 N/mm2   سيم نگهدارنده حداقل استقامت كششي هررشتة   ۱۵
  ١٠*    ................                                Ω/km  )نول(گهدارنده حداكثر مقاومت الكتريكي سيم ن   ۱۶
   برابر قطرتمام شدة كابلها۲۸ و حداكثر ۲۲حداقل  ---  طول تاب رشته هاي عايق بهم تابيده شده   ۱۷

  

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

  :نندهنام شركت تكميل ك

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 پلي اتيلن كراسلينك شده ۱
 اشعه ماوراء بنفش ۲



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ٨ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  

  )ادامه(مشخصات اجباري )  ۳(جدول شماره 
  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
  چپگرد ---  ها به دور نگهدارنده جهت پيچش كابل   ۱۸
  راستگرد  ---  جهت پيچش آخرين اليه مفتولهاي هادي   ۱۹
  )End Cap(استفاده ازکالهکهاي پليمري انتهاي کابل  ---  ها  ط برش كابل براي تک تک رشتهروش نگهداري نقا   ۲۰
  استفاده از بست کمري  ---  روش محكم كردن انتهاي کابل   ۲۱
  بر روي عايق هررشته) خار(يك، دو وسه خط برجسته طولي   ---  عالمت مشخصة كابل فازها   ۲۲

 روي  و متراژ آنخط برجسته كه مشخصات كابلصاف و بدون   ---  عالمت مشخصة كابل روشنايي   ۲۳
  ١.شود  درج ميرشتهاين 

  ) ارهزارخ(بصورت خطوط برجسته طولي در پيرامون عايق رشته   ---  و نگهدارندهعالمت مشخصة نول    ۲۴
   – استاندارد مورد استفاده – ولتاژ كابل –مشخصات سازنده   ---  مشخصات درج شده روي رشتة روشنايي   ۲۵

  ايز كابل س–سال ساخت 
 m  %۵ ± ۱  ين نقاط درج متراژ كابل روي رشتة روشناييفاصلة ب   ۲۶

  و صاف شده) كمپكت(صورت فشرده شده  به ---  وضعيت سطح جانبي هادي قبل از روكش   ۲۷
  الزامي است  ---  ٢داشتن پالک مشخصه براي هر قرقره از کابل   ۲۸

 مستندات تايپ تست الزامي بوده و يا حسب صالحديد خريدار،  ارائة داشتن گواهي از آزمايشگاه ذيصالح و يا ،در كلية موارد فوق
  .اي با حضور نمايندة وي يا مشاور، قابل استناد خواهد بود هاي نمونه آزمايش

  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :يلتاريخ تكم

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 .الزم است مشخصات روي فاز داراي يك خار درج شود) سفارش خاص(شود  چنانچه كابل بدون رشتة روشنايي سفارش داده مي ۱
ها و شماره استانداردي که اين   ساخت، تعداد و سايز رشته، سال)شماره ابتدا و انتها(پالک مشخصه قرقره شامل نام سازنده، وزن قرقره، متراژ کابل ۲

 .شود ها بر روي قرقره توصيه مي گذاري هادي داشتن پالک نقشه ابعادي مقطع و نشانه. دهد توليد را پوشش مي



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ٩ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

    
  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

ضريب   مقدار پيشنهادي  روش امتيازدهي واحد  شرح مشخصه  رديف
امتياز   امتياز  وزني

  نهايي
      ۱۴%    ۱-۳-۴بند  mm  *اي عايق اکسترود پيوسته  ضخامت نقطه  ۱

 بـراي   C°20هـادي در     DCمقاومت الکتريکي     ۲
 *كابل تمام شده 

km/Ω 
      ۲۰%    ۲-۳-۴بند 

      ۷%    ۳-۳-۴بند  ---  نسبت طول تاب به قطر تمام شده کابل  ۳
      ۹%    ۴-۳-۴بند  kg/km  *وزن واحد طول کابل     ۴
      ۸%    ۵-۳-۴بند   mm  *قطر نهايي كابل      ۵
      ۶%    ۶-۳-۴بند   ---  گذاري روي كابل كيفيت نشانه  ۶
      ۶%    ۷-۳-۴بند  ---  بندي ستهب  ۷
      ۶%    ۸-۳-۴بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  ۸

ــصب و     ۹ ــتورالعملهاي نـ ــه دسـ ــارانتي، ارائـ گـ
 برداري و مدت تحويل بهره

--- 
      ۶%    ۹-۳-۴بند 

      ۴%    ۱۰-۳-۴بند  ---  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده  ۱۰
      ۱۴%    ۱۱-۳-۴بند   ---  ارائة تايپ تست  ۱۱

    ---  ۱) ۱۰۰(%  جمع
  
 مستندات تايپ تست الزامي بوده و يا حسب   داشتن گواهي از آزمايشگاه ذيصالح و يا ارائة، مواردخصوص ايندر  *

  .اي با حضور نمايندة وي يا مشاور، قابل استناد خواهد بود هاي نمونه صالحديد خريدار، آزمايش
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٠ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  فني نحوة محاسبة امتيازهاي -۴-۳
  
  اي عايق اکسترود پيوسته  ضخامت نقطه-۱ -۴-۳

مشخـصات اجبـاري باشـد و    ) ۱۲(بيش از مقدار تعيين شده در رديـف  % ۱۰      در صورتيکه حداقل ضخامت نقطه اي به ميزان حداقل   
 منظور و ۱۰۰مشخصات اجباري باشد، امتياز ) ۱۱(کمتر از مقدار تعيين شده در رديف   % ۱۰حداکثر ضخامت نقطه اي نيز به ميزان حداقل       

  . امتياز در نظر گرفته شود۵۰براي مقادير غير از اين که شرايط مشخصات اجباري را رعايت کرده باشند 
  
   براي كابل تمام شدهC °20 هادي در DCکي  مقاومت الکتري-۲ -۴-۳

  .شوند ساير پيشنهادها به نسبت حائز امتياز مي.  داده شود۵۰ و به بيشترين آنها امتياز ۱۰۰ امتياز DC     به پيشنهاد داراي کمترين مقاومت
  
   نسبت طول تاب به قطر تمام شده کابل-۳ -۴-۳

  . منظور شود۵۰ و در خارج از اين محدوده امتياز ۱۰۰متياز  قرار داشت ا۲۶ تا ۲۴      چنانچه در محدوده 
  
   وزن واحد طول کابل-۴ -۴-۳

در (شوند بـراي پيـشنهاد بـا اخـتالف بيـشتر      مقايسه مي) ۸( جدول شماره ۱      مقادير ارائه شده در پيشنهادها با اعداد مندرج در رديف         
  .شوند  مي و بقيه به نسبت حائز امتياز۱۰۰امتياز ) جهت کاهش وزن

  
   قطر نهايي كابل-۵ -۴-۳

  .ساير پيشنهادات به نسبت حائز امتياز مي شوند.  داده شود۵۰ و به بيشترين قطر امتياز ۱۰۰      به کمترين قطر امتياز 
  
  گذاري روي كابل  كيفيت نشانه-۶ -۴-۳

و بر اساس کيفيت نشانه گـذاري روي نمونـه ارائـه     AS/NZ 3560-1:2000      بسته به نظر کميته فني و با در نظر داشتن استاندارد 
  . در نظر گرفته شود۱۰۰ از صفر تا ١شده

                                                                                                                                                                
 . متر از نمونه كابل پيشنهادي توسط فروشنده الزامي است۵/۰  به همراه پاكات پيشنهاد، ارائة 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١١ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  بندي  بسته-۷ -۴-۳
  :مطابق جدول زير امتياز دهي شود

                    نوع قرقره
  نوع پوشش روي قرقره

  فلزي  چوبي

  -  ۲۵  روکوب چوبي
  ۷۵  ۵۰ ورق شيت پالست 

  . امتياز منظور مي شود۲۵ع و نشانه گذاري بر روي سطح بيروني  قرقره در کنار پالک مشخصات کابل براي درج نقشه ابعادي، سطح مقط
  
   سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار-۸ -۴-۳

  امتياز  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار
  ۳۰  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۲۵  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران
با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت ) گزار مناقصه(ر بردا رضايت بهره

  هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت مناقصه
۲۵  

  ۲۰  كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده
  
   گارانتي، ارائه دستورالعملهاي نصب و بهره برداري و مدت تحويل-۹ -۴-۳

  امتياز  هره برداري و مدت تحويلگارانتي، ارائه دستورالعملهاي نصب و ب
  ۴۰   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۳۰  ارائه دستورالعملهاي نصب و بهره برداري
  ۳۰  ميزان انطباق برنامه زمانبندي تحويل پيشنهادي با برنامه مورد نظر کارفرما

  
   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده-۱۰ -۴-۳

  ندارد  دارد  اهي دال بر نمايندگي از کارخانه سازندهسازنده بودن و يا ارائه گو
  ۰  ۱۰۰  امتياز

  
  
  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٢ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  
   ارائة تايپ تست-۱۱ -۴-۳

هاي داراي تاريخ اعتبار براي حداقل يکي از سايزهاي کابل خودنگهدار مشمول اين دستورالعمل از             منظور از تايپ تست ارائه گواهي     
در صـورتيکه  . شـود   تعيين مي*الذکر امتيازها تبر به شرح زير است که به تناسب مرجع فوقيکي از مراجع آزمايشگاهي و کنترل کيفيت مع     

تايپ تست ارائه شده مشخصاً در مورد سايز کابل مورد درخواست خريدار نباشد، فروشنده بايد مدارکي دال بر قابل تعمـيم بـودن تايـپ            
ه نمايد و يا تعهدي ارائه دهد که تا زمان تحويـل کـاال گـواهي مربوطـه را     تست انجام شده بر روي نمونه کابل خود نگهدار مشابه اي ارائ    

  :ارائه نمايد
  امتياز  مرجع گواهي دهنده  
  ۱۰۰ آزمايشگاههاي معتبر بين المللي   ۱
  ۷۰  آزمايشگاههاي معتبر مرجع داخل کشور   ۲
  ۰  فاقد هرگونه تايپ تست  ۳

  
  . مي باشد۱۰۰ حداکثر امتياز *



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٣ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  
  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  شرط پذيرش/ مقدار  استاندارد

  هاي استاندارد تأمين خواسته IEC 60228  مقاومت الكتريكي دركابل تكميل شده  ١
   جدول مشخصات اجباري۷ و ۶هاي  رديف IEC 60811-1-1  قطر هادي ٢

٣ 

  : آزمون ولتاژ 
يلوولت متناوب بين هر  ك٥/٢روي تمامي طول كابل تكميل شده ولتاژ      

  .  دقيقه اعمال شود٥هادي و هاديهاي ديگر و نگهدارنده بمدت 
BS7870-5 هيچ شكست الكتريكي نبايد اتفاق بيفتد.  

٤ 

   ٢٠٠±٣دماي  : (Hot set)آزمون گرما سختي 
   دقيقه و ١٥ بمدت  N/mm2 0.2تحت بار
  دقيقه ٥بمدت از خنك شدن  و پسباري  حالت بي

IEC 60811-2-1 

  
  و % ١٧٥حداكثرازدياد طول تحت بار 

  .بايد باشد % ١٥حالت بي باري حداكثر 
   IEC 60811-1-1  ضخامت عايق  ٥

 Aging IEC 60811-1-1آزمون خواص مكانيكي قبل از كهنگي  ٦
و  N/mm2 12.5استقامت كششي حداقل 

  %۲۰۰درصد ازدياد طول حداقل 

٧ 
   : Shrinkage testشدگي  آزمون جمع

  درجه سانتي گراد١٣٠ ±٣در دماي  ساعت ١
IEC 60811-1-3 باشد% ٤حداكثرشدگي  ميزان جمع.  

٨ 

  : آزمون اسپارك
 ميليمترمربع بـا اعمـال مقـادير ولتـاژ          ۳٥براي مقاطع حداكثر ويا برابر      

15KV AC/22 KV DC ميليمترمربع با اعمال ٣٥ باالتر از وبراي مقاطع 
  KV AC / 30 KV DC 20 مقادير ولتاژ

BS7870-5 هيچ شكست الكتريكي نبايد اتفاق بيفتد.  

   IEC 60811-1-1  قطر رشته عايق شده  ٩

١٠ 
  : آزمون خواص مكانيكي بعد از كهنگي

  IEC 60811-2-1    ١٣٥ ±٣ شبانه روز در دماي ٧
حداكثر تغييرات درصد ازدياد طول و استقامت 

  .باشد% ۲۵كششي 

١١ 
  ): روش جرمي(آزمون جذب آب 

 IEC 60811-1-3    ٨٥ ±٢  روز در دماي۱۴
 ميلي گرم بر سانتيمتر ۱حداكثر افزايش جرم 

  . شكست الكتريكي نبايد صورت گيردمربع و 

١٢ 
 سانتي گـراد    ۹۰ ± ٢    متر در دماي   ٥حداقل   : ١آزمون مقاومت عايقي  

  . باشدΩ.cm 1012حداقل مقاومت عايقي  IEC 60885   ساعت١بمدت حداقل 

١٣ 
 درجه ٢٠ ± ٥ متر در دماي ٥حداقل  : °V 4  به مقدارAC آزمون ولتاژ 

  .شكست الكتريكي نبايد صورت گيرد AC  4 V°  IEC 60885 ساعت با ولتاژ ١سانتي گراد بمدت حداقل 

                                                                                                                                                                
  دقيقه اعمال ۵ الي ۱ بمدت DC ولت ۵۰۰ تا ۸۰نوفاز وتك رشته اند و شيلد ندارد رشته ها در آب قرارگرفته ولتاژ عايقي بين چون كابلها م 1

  .شود گيري مي مقاومت عايقي اندازه. كنيم مي



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٤ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  شرط پذيرش/ مقدار  استاندارد

  %٢- %٣ IEC 60811-4-1  آزمون تعيين ميزان دوده  ١٤

  
  : توضيحات 

 انجـام  ۲ و ۱هـاي   هاي رديـف  آزمايش... رشته ها وهاي هادي ازجمله درجه خلوص، قطر   براي رسيدن به صحت و تأييد مشخصه     -الف
  .شوند مي
  .گيرند  انجام مي۵ و ۴ و۳هاي   در جدول فوق، رديف۱گذاري و تأييد درست بودن فرآيندهاي توليد، عالوه بر رديف   براي صحه-ب
 و آزمايش ۴آزمايش گرماسختي رديف لينك شدن   براي اطمينان از درست بودن جنس مواد اوليه مصرفي درعايق و تأييد فرآيند كراس-ج

  . ماهيت عايق بكاررفته را ارائه مي نمايد۷ و ۶خواص مكانيكي 
هـاي    درصد ازآن انتخاب و آزمايش۲۰ كيلومتر، مقدار ۲۰هاي برروي قرقره تا متراژ  هاي فوق براي كابل    ها و بررسي     در انجام آزمايش   -د

  .گردد ها كنترل مي  درصد از آن محموله۱۰ كيلومتر، مقدار ۲۰ولي براي بيشتر از . شود موردنظر انجام مي
  .ها كافي خواهد بود  درهرصورت، مقدار ده درصد ازكل محموله براي انجام آزمايش۷ و۶ براي رديف هاي -هـ
  .گردد  توصيه ميNFC انجام تست لغزش روکش رشته فوالدي بر اساس استاندارد -و
  .گردد  توصيه ميAS/NZ 3560-1:2000 هاي کابل براساس  گذاري روي رشته هاي نشانه  کنترل ابعاد و ويژگي-ز
  .شوند تست انجام مي   به عنوان تايپ۹ و۸ و ۵ و۳ و۲و ۱هاي فوق غير از رديفهاي   کليه آزمون-ح
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٥ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  
  

  هاي آن سيمه و هريك از رشته پنجهاي فني كابل خودنگهدار  مشخصه) ١(پيوست 
  
  

 روشنايي معابر  و هاي فني رشته كابلهاي مورد استفاده براي فاز صهمشخ) ۶(جدول شماره 

ف سايز رشته كابل
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
16* 25* 35 50 70 95 

 n 7 7 7 7 19 19 تعداد رشته هاي هادي  ۱

 ۲ 12.0-11.0 10.2-9.3 8.4-7.9 7.3-6.8 6.3-5.8 5.1-4.5 لخت
  قطرهادي

 )حداكثر(با روكش)                               فشرده شده (
mm 

7.3 8.9 10 11.4 13.2 15.4 
 ۳ 259 189 130 94 68 43 لخت

وزن واحد طول   
 با عايقهادي                                   

kg/ 
km 62 96 128 176 244 334 

 mm 1.1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.7متوسط ضخامت عايق                                        ۴

 mm 89.0 1.07 1.07 1.25 1.25 1.43 اي عايق اکسترود پيوسته حداقل ضخامت نقطه ۵

 mm 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 حداكثر ضخامت عايق اكسترود پيوسته ۶

 kA 0.9 1.3 1.9 2.7 3.8 5.2حداكثرجريان اتصال كوتاه در يک ثانيه                                      ۷

 C                                         A 71.6 83 102 124 158 190 °35حداكثرجريان مجاز هادي در ۸

  /C Ω°20 درDCحداكثرمقاومت الكتريكي ۹
km 1.910 1.200 0.868 0.641 0.443 0.320 

 mm 1.73 2.22 2.65 3.09 2.22 2.65)                         شدن ازفشرده قبل (هاي هادي  قطررشته ۱۰

  . اين سايزها فقط براي هادي روشنايي قابل استفاده هستند*
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٦ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  Messenger مورد استفاده براي نول و ACSRهاي  مشخصه هاي فني هادي) ۷(جدول شماره 

 Messengerسطح مقطع قسمت آلومينيم هادي نول و 
  25  واحد  شرح مشخصه  رديف

WEASEL 
35 

FOX  
50  

FERRIT  
70 

MINK 
  سطح مقطع   ۱ 72.6 49.5 42.7 36.8 كل هادي آلومينيوم بامغز فوالد 

  قسمت آلومينيومي هادي
mm2 
  31.6 36.7 42.4 63.1 

  Al/St هاي رشته   n 6/1 6/1 6/1 6/1 ۲  تعداد
 mm 2.59/2.59 2.79/2.79 3.00/3.00 3.66/3.66  قطر

  قطر سيم نگهدارنده   ۳ 10.98 9.00 8.37 7.77  لخت
  با روكش

mm 
 9.77 10.37 11.00 12.98 

وزن واحد طول     ۴ 255 171 147 128  لخت
Messenger  با عايق  kg/km 

170 193 228 326 

 kgf  1163  1347 1551 2224  حد نيروي پارگي  ۵

 mm 1.3 1.3 1.5 1.5 متوسط ضخامت عايق   ۶

 C   Ω/km  0.907 0.782 0.676 0.451 °20 نول درDCحداكثر مقاومت الكتريكي     ۷

 mm 1.07 1.07 1.25 1.25 حداقل نقطه اي ضخامت عايق    ۸

   ۹ 170 170 175 180  آلومينيم
ــتقامت   ــط اسـ متوسـ

 N/mm2  فوالد  كششي هررشته
1320 1320 1320 1320 

 MPa 79000 79000 79000 79000  مدول االستيسيته نهايي   ۱۰

  C 10-6 * 18.6  10-6 * 18.6 10-6 * 18.6  10-6 * 18.6°/1  ضريب انبساط خطي   ۱۱

  



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٧ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

  
 درشبكه هاي توزيع ) سيمه۵(مشخصه هاي فني كابلهاي خودنگهدارفشارضعيف ) ۸(جدول شماره 

  هم تابيده شده هاي به سايز كابل
  35-16+35×3  واحد  شرح مشخصه  رديف

*  
3×50+16-35  

* 
3×70+25-70  

** 
3×95+25-70  

** 
 kg/km 639 783 1154 1424                         وزن واحد طول كابل                 ۱

 mm  27 29 35 38  )تابيده شده(قطر نهايي تقريبي كابل   ۲

 m 1000 1000 500 500طول كابل روي قرقره                                                ۳

 kg ≅750 1050 750 950)                                تقريبي(وزن كل قرقره با كابل  ۴

 C MΩ.km 0.5 0.44 0.42 0.41 °90  در kiحداقل مقاومت عايقي   ۵

   كمپكت شده روكش دار 35به سطح معادل هادي آلومينيومي ) BS-215براساس استاندارد (mm2 = FOX 42  نوع ACSRمسنجر / سيم نول*
 دار  كمپكت شده روكش70به سطح معادل هادي آلومينيومي) BS-215دبراساس استاندار(mm2 = MINK 72 نوعACSRمسنجر /  سيم نول**

ــه خارها بـــرش عمــودي نمایــ

ــنجر ــول و مســ ن

فــاز 1

ــاز 2 ف

فــاز 3

ــنایی روشـــ

ــنجر ــول/مســ هادي هاي ن هادي هاي فــاز واحد ــرح ش شـــاخص

ــاي خار    بـــر روي هادي پهنــ

بلنـــــدي خار    بـــر روي هادي

ــله بیــــن دو خار    فاصـــ

ــا دنــده) بـــر روي هادي ها ــته طولـــی (خار    ی برجســــ نحــوه عالمــــت گــذاري بصــــورت خط   

mm

mm

mm

  
  ها هاي مشخصة رشته سيمه و عالمت  برش مقطع كابل خودنگهدار پنج–) ۱(شكل شماره 

      3     ×      A          +         L +(M&N)           
  

  )فاز)         ( روشنايي معابر   (   Messenger)نول و                                       (



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٨ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  مورد استفاده براي نول و نگهدارنده AAAC1هاي آلومينيوم آلياژي  مشخصات انواع هادي) ۹(جدول شماره 

 نگهدارندهسايز هادي نول و   واحد  شرح مشخصه  رديف

 mm2 54.6 70  سطح مقطع هادي   ۱

 mm* n  ×3.15 7 ×3.50 7  تعداد و قطر رشته ها   ۲

ــيم      ۳ 10.2 9.6  لخت ــايي سـ ــر نهـ قطـ
 mm  با روكش  نگهدارنده

12.3 ~13.0   12.9 ~ 13.6 
  وزن واحد طول سيم   ۴ 184 149  لخت
 kg/km  با عايق

182 220 

 1660 2050 [kgf] حد نيروي پارگي  ۵

 mm 1.1 1.3  متوسط صخامت عايق   ۶

 C ۲۰   [Ω/km] 0.63 0.5°حد اكثرمقاومت الكتريكي در   ۷

 300 300 [N/mm2]  ت کششي هررشتهاستقام   ۸

 MPa 62000 62000  مدول االستيسيته نهايي   ۹

 C 23×10-6 23×10-6°/1  ضريب انبساط خطي   ۱۰

  

                                                                                                                                                                
 NFCمطابق با استاندارد 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  رهای ارزيابی فنی الزامات و معيا

  سيمه پنجهاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٩ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

و ) ۱(با استفاده از اطالعات جداول پيوست ) ۳(راهنماي تكميل جدول شماره): ۲(پيوست 
  سايز كابل مورد نظر خريدار

براي تكميل اطالعات اين جـدول،  .  عالمت ستاره و يك عدد در كنار آن نشان داده شده است        تعدادي از پارامترها با   ) ۳(درجدول شماره   
  :شوند درج مي) ۳(استخراج و در جدول شماره ) ۱(مقادير اين پارامترها به شرح زير از جداول پيوست شماره 

                                                
 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۱ (رديف از  فاز برحسب سايز هادي 1∗

 . استخراج شودحد پايين) ۶(جدول شماره ) ۲ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 2∗

 . استخراج شودحد باال) ۶(جدول شماره ) ۲ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 3∗

 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۹ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 4∗

  .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۶ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  5∗
 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۵( رديفاز فاز برحسب سايز هادي  6∗

 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۴ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  7∗

 .استخراج شود) ۹(جدول شماره ) ۵ (رديف يا) ۷(جدول شماره ) ۵ (رديفاز و نوع مسنجر برحسب سايز  8∗

 )۷(جـدول شـماره  ) ۹ ( از رديـف ACSRو بـراي نـوع   ) ۹(دول شماره ج) ۸ (رديفاز براي نوع آلومينيوم آلياژي     نول و مسنجر  برحسب سايز     9∗

 .استخراج شود

 )۷(جـدول شـماره  ) ۷ ( از رديـف ACSRو بـراي نـوع   ) ۹(جدول شماره ) ۷ (رديفاز براي نوع آلومينيوم آلياژي  نول و مسنجر برحسب سايز    10∗

 .استخراج شود



 

 

  
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

  
  :ي خودنگهدارها  مشخصات فني کابلسينو شي پةکنند هيتهاعضاي كارگروه 

  ي شرقجاني برق آذربايروي نعيتوزشركت     يالنيمكريم روشن   مهندسآقاي
  ي شرقجاني برق آذربايروي نعيتوزشركت     آقاي مهندس احمد دلفرح

  شركت سيمكات    قاي مهندس فرهاد فرنامآ
  

  :ي خودنگهدارها کابلمشخصات فني  مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي ياعضا
  شرکت توانير    آقاي مهندس ياورطلب
  شرکت متن بين الملل    آقاي مهندس غياث الدين
  دانشگاه تبريز    آقاي دكتر طرفدارحق

  ي شرقجانيرق آذربا بيروي نعيتوزشركت     يالني م مهندسآقاي
  توسعه برق شمالشركت      آذرماني سل مهندسآقاي
  ريمتانشركت     ي رمز مهندسآقاي
  روي سان- و کابلميانجمن س     شمس ملک آرا مهندسآقاي
  رويپژوهشگاه ن     علم دوست مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي صمد مهندسآقاي
  رازي برق  شيروي نعيتوزشركت      نژادي موسو مهندسآقاي
   برق مشهديروي نعيتوزشركت     ي ابوتراب مهندسآقاي
   المللنيمتن بشركت     اني بانک مهندسآقاي

  ريتوانشركت     ي جعفري احمدمهندسخانم 
  ريتوانشركت     يمي مق مهندسآقاي

   تهران بزرگعيتوزشركت       رامشخواهمهندسخانم 
   کابل کرمانعيصنا    ي محسن مهندسآقاي
  دانش اتصال کابلشركت     زادهي هاد مهندسآقاي
  ريمشانشركت     ياسي مهندس الآقاي
  مکاتيسشركت      فرنام مهندسآقاي
  راني اومينيلومآ عي صنايکايسند     فالح نژاد مهندسآقاي
  شرکت آلفا کابل    ي سرکاري مستوف مهندسآقاي
   برق تهران بزرگيروي نعيتوزشركت     ي رجب مهندسآقاي
  مکاتيسركت ش    ياسي ق مهندسآقاي
  کابل البرزشركت     ي قاسم مهندسآقاي



 

 

  :)ادامه(ي خودنگهدارها اعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني کابل
  پارس جلفاشركت     دهي چائ مهندسآقاي
  رويقدس نشركت     يعي صن مهندسآقاي
   المللنيمتن بشركت     اني بانک مهندسآقاي
  خوزستاناستان  عيتوزركت ش    ي پورمحمد مهندسآقاي
   غرب استان تهرانعيتوزشركت      زادهي غن مهندسآقاي
  لبآلفا کاشركت     ي صومع مهندسآقاي

  شركت مشانير    آقاي مهندس پيكر
   و کابل ابهرميسشركت     ي خسرو مهندسآقاي
   دانوبي مهندسعيصنا     قاسم پور مهندسآقاي
   خراسانکيلکتر ايشرکت صنعت    ي کرماني کمال مهندسآقاي
  روي نريتدبشركت     ي صفاقل مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي صادق مهندسآقاي
  رويسان    ي خان مهندسآقاي
   و کابل مشهدميسشركت      هاشم زاده مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي برنگ مهندسآقاي

   المللنيمتن بشركت      پورآراممهندسخانم 
 



  

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

 

  هاي   و آزمونی فنی ارزیابيیارها معالزامات،  تعییندستورالعمل

  سیمه هاي خودنگهدار فشار ضعیف شش کابل

  
  مدير عامل شرکت توانير : ه     مقام تصويب کنند

  
  :  سندگان    دريافت کنند

  شرکت توانيرمعاونت هماهنگي توزيع - 

 هاي توزيع نيروي برق  شرکت - 

 اي سيستان و بلوچستان منطقهرق  ب شرکت - 

  
  كابل يته تخصصيع ــ دفتر پشتيباني فني توزيع ــ کمي توزيمعاونت هماهنگ: كننده       تهيه

  ٠١: ويرايش
 ١٣٨٧ ماه دي

  www.tavanir.org.ir/de: ر پشتيباني فني توزيعسايت دفت
  
  
  
  
  

  : كننده تهيه
  امضاء

  : نندهك تاييد
  امضاء

  : كننده تصويب
  امضاء

http://www.tavanir.org.ir/de


 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  الزامات و معيارهای ارزيابی فنی 

  سيمه هاي خودنگهدار فشارضعيف شش كابل

  ۱۷از  ١ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 

  

 
 فهرست مطالب

     شمارة صفحه  عنوان

 ۲ مقدمه

 ۲ هدف و دامنه كاربرد -۱

 ۳ محدوده اجرا -۲

 ۳ استانداردهاي مورد استناد -۳

 ۴ دستور انجام كار -۴

 ۴   روش تكميل جداول -١-۴ 
 ۴   روش تعيين امتياز نهايي -۴-۲ 
 ۱۰ هاي فني محاسبة امتياز نحوة -۴-۳ 

 ۱۵ آن  هاي سيمه وهريك ازرشته ششهاي فني كابل خودنگهدار  مشخصه - )١(پيوست 

 ۱۷ ) ٣(راهنماي تكميل جدول شماره - )٢(پيوست 

  

 جداولفهرست 
     شمارة صفحه  عنوان شماره

 ۵ برداري مشخصات محل نصب و بهرههاي خريدار و  خواسته ۱

 ۶ نامه كاالي پيشنهاديشناس ۲

 ۷ مشخصات اجباري ۳

 ۹ پيشنهادي و امتيازدهي كاالمشخصات فني  ۴

 ۱۳ ها آزمون ۵

  
 ها شكلفهرست 

     شمارة صفحه  عنوان شماره

 ۱۶ هاي آن هاي مشخصة رشته سيمه و عالمت  برش مقطع كابل خودنگهدار شش ۱
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  مقدمه

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

ي و ارزيابي فني،  آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسسيمه ششخودنگهدار فشارضعيف 
شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام   براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارائه

  .کنند
هاي برق  متشكل از کارشناسان شركت (كابل      اين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته ملي تخصصي 

نهايي شده و بشرح زير به كليه )  برق، سازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهيهاي توزيع نيروي اي، شركت منطقه
  .هاي توزيع ابالغ مي شود شركت

  
  هدف و دامنه كاربرد-۱ 

هاي خودنگهدار  كابلهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    
 و يك رشته سيم نگهدارندة  يك رشته نول،، يك رشته روشنايي معابرسه رشته كابل فاز (سيمه ششفشارضعيف 

 و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ سازي و شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت )فوالدي
  .است ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم شده

گيرنـد و ديگـر       وب ايـن دسـتورالعمل قـرار مـي        ، در چارچ   شش سيمه  هاي خودنگهدار فشار ضعيف     كابل      كلية  
 بـصورت خـود   هـاي آلومينيـوم آليـاژي    اي بـا هـادي   چهاررشـته «هاي خودنگهدارفشارضعيف ازجمله    هاي كابل   مدل

بـا  سـيمه   خود نگهدار پـنج هاي   كابل«و يا   » ٢لخت) سيم نگهدارنده (هاي خودنگهدار با مسنجر       کابل«ويا  » ١نگهدارنده
  . شود را شامل نمي» نگهدارنده نول و براي  مشتركهادييك 
انـد، بـا ايـن      هرچند در اين دستورالعمل، رشتة مربوط به نگهدارنده و نول جدا از يكديگر درنظر گرفته شـده                :توجه

شود بـه جـاي ايـن نـوع كابـل، از كابـل خودنگهـدار                حال درصورت امكان تأمين هادي آلومينيوم آلياژي، توصيه مي  
  .دي آلومينيم آلياژي براي نول و نگهدارنده استفاده شود رشته با ها۵
  
  

                                                                                                                                                                
1 Four Core 
2 AMKA 
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   محدوده اجرا-۲
اي سيستان و  برق منطقهو شركت هاي توزيع نيروي برق كشور        محدوده اجراي اين دستورالعمل شركت

  .باشند مي بلوچستان
  
   استانداردهاي مورد استناد-۳

هـاي مـوردنظر، بـه       ها براي كنتـرل شـاخص      هاي انجام آزمايش    يه      مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رو       
 در زمـان تنظـيم   . و استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است   ) IECبا تأكيد بر    (ترتيب استانداردهاي بين المللي     

داردهاي بر اين اساس، اسـتان . اين دستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است           
  :زير مورد استناد قرار گرفته اند

1.ASTM B 231:1999  Standard Specification for Concentric –Lay- Stranded Aluminum Conductors 
2. BSI 6360 : 1991  Conductors in Insulated Cable and Cords         

3. BSI 7870-5:1999  LV and  MV polymeric insulated cables  for ues by distribution  and  

generation utilities-Part 5: Poleymeric  insulated aerial bundled conductors (ABC) of rated voltage   

0.6 /1 kv for overhead distribution   
4. AS/NZ 3560-1:2000  Electric cables-Cross-linked polyethylene insulated – For working voltages 

up including 0.6/1(1.2) kv     
5. NFC 33-209 : 1996  Insulated or proteeted cables for powe systems. Bundle assembled cores for 

over head systems rated voltage 0.6/1kv 

6. VDE-0276 : 1998 Power cables- Part 626/A1 : Overad distribution cables of rated voltage 

U0/U(Um) : 0.6/1 : (1.2) kv; German version HD 626 S1/A1: 1997-03   
7. IEC 60228    Conductors of Insulated Cables 
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   دستور انجام كار-۴
   روش تكميل جداول-١-۴

مراحـل تكميـل   . 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  هـاي خـود در ارتبـاط بـا نـوع كابـل و سـايز آن و همچنـين          خواسته) ۱( جدول شماره  درخريدار   •
  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

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

الزامـات و مشخـصات    الزامـي اسـت و فروشـنده بايـد     ) 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   

 . هاي بعدي انجام نخواهد شد  شده و بررسيتأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود

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

صـفحات  . تكميـل گـردد  ) ۳-٤( توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بنـد     توسط كميتة فني خريد و با     » نهايي
  .مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شود
، بعـضي از  سـيمه  هـاي خودنگهـدار شـش     كابـل       با توجه به عموميت اين دسـتورالعمل بـراي سـايزهاي مختلـف              

دار  چـين و يـك عـدد سـتاره     ل است، در آن درج نشده و بـا نقطـه     كه وابسته به سايز كاب    ) ۳(هاي جدول شماره      كميت
) ۳(لذا الزم است در زمان تنظيم اسناد مناقصه و استفاده از جداول، خريدار ابتـدا در جـدول شـماره         . اند  مشخص شده 

  .  نمايدپارامترهاي متناسب با سايز مورد نظر را با توجه به راهنماي صفحة آخر دستورالعمل تعيين و در جدول درج
  
   روش تعيين امتياز نهايي-٢-۴

 با توجه به مقادير پيشنهادي فروشـنده بـراي هرکـدام از بنـدهاي جـدول      بايد، کميته فني خريد براي تعيين امتياز كيفي   
در ادامـه جـدول   (و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هـر کـدام از بنـدهاي فـوق              ) ٤جدول شماره   (امتياز دهي کاال  

 منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در ضريب وزني          ١٠٠متيازي را بر مبناي     ا) ٤شماره  
  .آيد ميبديهي است امتياز کل از مجموع امتيازهاي نهايي بدست . مربوطه بدست خواهد آمد
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  برداري هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره خواسته) ۱(جدول شماره 

 ABC (Aerial Bundled Cable)  نوع كابل
  x 3 mm2 (     )     - (     ) + (     ) + (     ) x 3) فاز) +  (روشنايي) +(نول  (-) مسنجر      (mm2    :  سايز كابل
  AACتمام آلومينيم   هاي فاز، نول و روشنايي معابر نوع هادي

 ده شدهيزه تابي گالوانيفوالد  نوع هادي مسنجر

 XLPEاه رنگ ينک شده سيلن کراس لي اتيپل  ق روکشينوع مواد عا

    (                  )m  كل متراژ كابل مورد سفارش

ف
ردي

  

  

  شرح مشخصه
  

ف    مقدار  واحد
ردي

  

  

  شرح مشخصه
  

  مقدار  واحد

   m  حداكثر ارتفاع از سطح دريا    U0/U(Um) kV  0.6/1(1.2)    ۸ولتاژ  ١

   %  سبي رطوبت ندرصد   Hz 50    ۹  فركانس نامي  ٢
   m/s  سرعت باد  ۱۰    3  ---  تعداد فازها  ٣
  g   شدت احتمالي زلزلهحداكثر  kV      ۱۱  حداكثر ولتاژ سيستم  ٤
   ---    ١نوع آلودگي منطقه  ۱۲      ---  سيستم زمين  ٥
    mm  ضخامت يخ    ºC      ۱۳  حداكثر درجه حرارت محيط خارج  ٦
              ºC  حداقل درجه حرارت محيط خارج ٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  . شود برداري تضمين مي هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره طابقت كاالي پيشنهادي با خواستهم

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 سبك، متوسط، يا سنگين 1
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   ١ شناسنامه كاالي پيشنهادي )۲(جدول شماره 

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

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

    نوع و تيپ كاال ٤
    فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش ٥

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

  
هاي نصب و نگهداري و چگونگي  حوة ارائة دستورالعملن  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
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  مشخصات اجباري)  ۳(جدول شماره 

  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف

 --   ونول كابل ، روشناييفازنوع هاديهاي  ۱
   ۱۳۵۰شده باآلياژ   تابيده آلومينيوم

 ASTM B 231براساس استاندارد

    ASTM  B 233متري براساس استاندارد   ميلي۵/۹مفتول   --  نوع مواد اوليه هاديهاي فازها و نول ۲
 Ω.mm2/m  0.02808  حداكثر مقاومت ويژة الكتريكي مفتول آلومينيم ۳

۴ 
هــاي  ت کشـشي هريـک از رشـته   حـداقل اسـتقام  

  IEC60228  N/mm2 120ها مطابق با  مفتول

  ١*................                                 --  هاي فاز و نول حداقل تعداد رشته هادي ۵
  ٢*................                                 mm  )فاز و نول (حداقل قطر هادي تمام شده ٦
  ٣*................                                  mm  کثر قطر مجاز هادي فاز و نولحدا ٧

حداكثر مقاومت الكتريكي هادي فاز و نول در دماي    ۸
C۰ ۲۰  Ω/km                                  ................*٤  

  C۰ ۹۰ تا كار هادي  و دماي٢ U.V. مقاوم دربرابر ١ XLPE  ---  جنس عايق كابل   ۹
  سياه  ---  رنگ عايق كابل   ۱۰
  ٥*................                                 mm  حداكثر ضخامت عايق اکسترود پيوسته   ۱۱

اي عايق اکسترود پيوسته در تمام  حداقل ضخامت نقطه   ۱۲
  ٦*................                                 mm  نقاط

  ٧*................                                mm   ±5%  مت عايق اکسترود پيوستهحداقل مقدار متوسط ضخا   ۱۳
  ٨*................                                  kgf  حد نيروي پارگي سيم نگهدارنده   ۱۴
  ا برابر قطرتمام شدة كابله۲۸ و حداكثر ۲۲حداقل  ---  طول تاب رشته هاي عايق و بهم تابيده شده   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

  

                                                                                                                                                                
 پلي اتيلن كراسلينك شده ۱
 اشعه ماوراء بنفش ۲
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  )ادامه(مشخصات اجباري )  ۳(جدول شماره 
  سطح يا نوع اجباري  واحد  شرح  مشخصه رديف
  چپگرد ---  ها به دور نگهدارنده جهت پيچش كابل   ۱۶
  راستگرد  ---  جهت پيچش آخرين اليه مفتولهاي هادي   ۱۷
  )End Cap(استفاده ازکالهکهاي پليمري انتهاي کابل  ---  ها  روش نگهداري نقاط برش كابل براي تک تک رشته   ۱۸
  استفاده از بست کمري  ---  روش محكم كردن انتهاي کابل   ۱۹
  بر روي عايق هررشته) خار(يك، دو وسه خط برجسته طولي   ---  عالمت مشخصة كابل فازها   ۲۰

 رشتهصاف و بدون خط برجسته كه مشخصات كابل روي اين   ---  عالمت مشخصة كابل روشنايي   ۲۱
  ١.شود درج مي

  ) ارهزارخ(بصورت خطوط برجسته طولي در پيرامون عايق رشته   ---  عالمت مشخصة نول    ۲۲

  بدون خط برجسته صاف و   ---  عالمت مشخصة مسنجر    ۲۳
  .شود كه متراژ كابل نيز روي آن درج مي

   – استاندارد مورد استفاده – ولتاژ كابل –مشخصات سازنده   ---  مشخصات درج شده روي رشتة روشنايي   ۲۴
   سايز كابل–سال ساخت 

 m  %۵ ± ۱  فاصلة بين نقاط درج متراژ كابل روي مسنجر   ۲۵

  هاي فوالدي تابيده شده رروي رشتهفاقد هرگونه جوش ب ---  هاي فوالدي سيم   ۲۶
و هنگام برداشتن عايق اين . عاري از هر گونه تنش نهفته باشد  ---  هاي فوالدي كيفيت تاب سيم   ۲۷

  .ها نبايد از يكديگر باز شوند سيم، رشته سيم
  )پلي اتيلن با دانسيته باال (HDPEيا ) مشابه عايق فازها (XLPE  ---  عايق سيم فوالدي   ۲۸
  و صاف شده) كمپكت(صورت فشرده شده  به ---   جانبي هادي قبل از روكشوضعيت سطح   ۲۹
  الزامي است  ---  ٢داشتن پالک مشخصه براي هر قرقره از کابل   ۳۰

 مستندات تايپ تست الزامي بوده و يا حسب صالحديد خريدار،   داشتن گواهي از آزمايشگاه ذيصالح و يا ارائة،در كلية موارد فوق
  .اي با حضور نمايندة وي يا مشاور، قابل استناد خواهد بود هاي نمونه آزمايش

  
  . 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

  

                                                                                                                                                                
 .الزم است مشخصات روي فاز داراي يك خار درج شود) سفارش خاص(شود   ميچنانچه كابل بدون رشتة روشنايي سفارش داده ۱
ها و شماره استانداردي که اين  ، سال ساخت، تعداد و سايز رشته)شماره ابتدا و انتها(پالک مشخصه قرقره شامل نام سازنده، وزن قرقره، متراژ کابل ۲

 .شود ها بر روي قرقره توصيه مي گذاري هادي شانهداشتن پالک نقشه ابعادي مقطع و ن. دهد توليد را پوشش مي
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  يازدهي کاالمشخصات فني پيشنهادي و امت)  ٤(جدول شماره 

ضريب   مقدار پيشنهادي  روش امتيازدهي واحد  شرح مشخصه  رديف
امتياز   امتياز  وزني

  نهايي
      ۱۴%    ۱-۳-۴بند  mm  *اي عايق اکسترود پيوسته  ضخامت نقطه  ۱

 بـراي   C°20 هـادي در     DCمقاومت الکتريکي     ۲
 *كابل تمام شده 

km/Ω 
      ۲۰%    ۲-۳-۴بند 

      ۷%    ۳-۳-۴بند  ---   شده کابلنسبت طول تاب به قطر تمام  ۳
      ۹%    ۴-۳-۴بند  kg/km  *وزن واحد طول کابل     ۴
      ۸%    ۵-۳-۴بند   mm  *قطر نهايي كابل      ۵
      ۶%    ۶-۳-۴بند   ---  گذاري روي كابل كيفيت نشانه  ۶
      ۶%    ۷-۳-۴بند  ---  بندي بسته  ۷
      ۶%    ۸-۳-۴بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  ۸

ــصب و     ۹ ــتورالعملهاي نـ ــه دسـ ــارانتي، ارائـ گـ
 برداري و مدت تحويل بهره

--- 
      ۶%    ۹-۳-۴بند 

      ۴%    ۱۰-۳-۴بند  ---  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده  ۱۰
      ۱۴%    ۱۱-۳-۴بند   ---  ارائة تايپ تست  ۱۱

    ---  ۱) ۱۰۰(%  جمع
  
 مستندات تايپ تست الزامي بوده و يا حسب   و يا ارائة داشتن گواهي از آزمايشگاه ذيصالح، مواردخصوص ايندر  *

  .اي با حضور نمايندة وي يا مشاور، قابل استناد خواهد بود هاي نمونه صالحديد خريدار، آزمايش
  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :خ تكميلتاري

  

  :نام ونام خانوادگي مدير

  

  امضاء
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  فني نحوة محاسبة امتيازهاي -۴-۳
  
  اي عايق اکسترود پيوسته ضخامت نقطه -۱ -۴-۳

مشخـصات اجبـاري باشـد و    ) ۱۲(بيش از مقدار تعيين شده در رديـف  % ۱۰      در صورتيکه حداقل ضخامت نقطه اي به ميزان حداقل   
 منظور و ۱۰۰مشخصات اجباري باشد، امتياز ) ۱۱(کمتر از مقدار تعيين شده در رديف   % ۱۰به ميزان حداقل  حداکثر ضخامت نقطه اي نيز      

  . امتياز در نظر گرفته شود۵۰براي مقادير غير از اين که شرايط مشخصات اجباري را رعايت کرده باشند 
  
   براي كابل تمام شدهC °20 هادي در DC مقاومت الکتريکي -۲ -۴-۳

  .شوند ساير پيشنهادها به نسبت حائز امتياز مي.  داده شود۵۰ و به بيشترين آنها امتياز ۱۰۰ امتياز DC پيشنهاد داراي کمترين مقاومت     به
  
   نسبت طول تاب به قطر تمام شده کابل-۳ -۴-۳

  .ظور شود من۵۰ و در خارج از اين محدوده امتياز ۱۰۰ قرار داشت امتياز ۲۶ تا ۲۴      چنانچه در محدوده 
  
   وزن واحد طول کابل-۴ -۴-۳

در (شوند بـراي پيـشنهاد بـا اخـتالف بيـشتر      مقايسه مي) ۸( جدول شماره ۲      مقادير ارائه شده در پيشنهادها با اعداد مندرج در رديف         
  .شوند  و بقيه به نسبت حائز امتياز مي۱۰۰امتياز ) جهت کاهش وزن

  
   قطر نهايي كابل-۵ -۴-۳

  .ساير پيشنهادات به نسبت حائز امتياز مي شوند.  داده شود۵۰ و به بيشترين قطر امتياز ۱۰۰رين قطر امتياز       به کمت
  
  گذاري روي كابل  كيفيت نشانه-۶ -۴-۳

و بر اساس کيفيت نشانه گـذاري روي نمونـه ارائـه     AS/NZ 3560-1:2000       بسته به نظر کميته فني و با در نظر داشتن استاندارد
  . در نظر گرفته شود۱۰۰ از صفر تا ١هشد

                                                                                                                                                                
 . فروشنده الزامي استتوسط متر از نمونه كابل پيشنهادي ۵/۰  به همراه پاكات پيشنهاد، ارائة 1
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  بندي  بسته-۷ -۴-۳
  :مطابق جدول زير امتياز دهي شود

                    نوع قرقره
  نوع پوشش روي قرقره

  فلزي  چوبي

  -  ۲۵  روکوب چوبي
  ۷۵  ۵۰ ورق شيت پالست 

  . شودياز منظور مي امت۲۵ار پالک مشخصات کابل   قرقره در کنيروني سطح بي بر روي، سطح مقطع و نشانه گذاري درج نقشه ابعاديبرا
  
   سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار-۸ -۴-۳

  امتياز  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار
  ۳۰  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۲۵  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران
صول در شرکت با توجه به سوابق استفاده از مح) گزار مناقصه(بردار  رضايت بهره

  هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت مناقصه
۲۵  

  ۲۰  كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده
  
   و مدت تحويلي نصب و بهره برداري گارانتي، ارائه دستورالعملها-۹ -۴-۳

  امتياز  گارانتي، ارائه دستورالعملهاي نصب و بهره برداري و مدت تحويل
  ۴۰   سال۲نتي براي حداقل ارائه نامه گارا

  ۳۰  ي نصب و بهره برداريارائه دستورالعملها
  ۳۰   با برنامه مورد نظر کارفرمايشنهاديل پي تحويزان انطباق برنامه زمانبنديم

  
   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده-۱۰ -۴-۳

  ردندا  دارد  ا ارائه گواهي دال بر نمايندگي از کارخانه سازندهيسازنده بودن و 
  ۰  ۱۰۰  امتياز
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   ارائة تايپ تست-۱۱ -۴-۳

ن دستورالعمل از ي کابل خودنگهدار مشمول ايزهاي از سايکي حداقل يهاي داراي تاريخ اعتبار برا            منظور از تايپ تست ارائه گواهي     
در صـورتيکه  . شـود   تعيين مي*امتيازهاالذکر  يکي از مراجع آزمايشگاهي و کنترل کيفيت معتبر به شرح زير است که به تناسب مرجع فوق     

د مدارکي دال بر قابل تعمـيم بـودن تايـپ    يدار نباشد، فروشنده بايز کابل مورد درخواست خر يپ تست ارائه شده مشخصاً در مورد سا       يتا
ـ  ارائه دهد که تا زمان تحويا تعهديد و يتست انجام شده بر روي نمونه کابل خود نگهدار مشابه اي ارائه نما      مربوطـه را  يکـاال گـواه  ل ي

  :ديارائه نما
  امتياز  مرجع گواهي دهنده  
  ۱۰۰ آزمايشگاههاي معتبر بين المللي   ۱
  ۷۰  آزمايشگاههاي معتبر مرجع داخل کشور   ۲
  ۰  فاقد هرگونه تايپ تست  ۳

  
  . باشدي م۱۰۰از ي حداکثر امت*
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  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  شرط پذيرش/ مقدار  ارداستاند

  هاي استاندارد تأمين خواسته IEC 60228  مقاومت الكتريكي دركابل تكميل شده  ١
   جدول مشخصات اجباري۷ و ۶هاي  رديف IEC 60811-1-1  قطر هادي ٢

٣ 

  : آزمون ولتاژ 
 كيلوولت متناوب بين هر ٥/٢روي تمامي طول كابل تكميل شده ولتاژ      

  .  دقيقه اعمال شود٥دارنده بمدت هادي و هاديهاي ديگر و نگه
BS7870-5 هيچ شكست الكتريكي نبايد اتفاق بيفتد.  

٤ 

   ٢٠٠±٣دماي  : (Hot set)آزمون گرما سختي 
   دقيقه و ١٥ بمدت  N/mm2 0.2تحت بار
  دقيقه ٥بمدت از خنك شدن  و پسباري  حالت بي

IEC 60811-2-1 

  
  و % ١٧٥حداكثرازدياد طول تحت بار 

  .بايد باشد % ١٥ري حداكثر حالت بي با
   IEC 60811-1-1  ضخامت عايق  ٥

 Aging IEC 60811-1-1آزمون خواص مكانيكي قبل از كهنگي  ٦
و  N/mm2 12.5استقامت كششي حداقل 

  %۲۰۰درصد ازدياد طول حداقل 

٧ 
   : Shrinkage testشدگي  آزمون جمع

  درجه سانتي گراد١٣٠ ±٣ ساعت در دماي ١
IEC 60811-1-3 باشد% ٤حداكثرشدگي  يزان جمعم.  

٨ 

  : آزمون اسپارك
 ميليمترمربع بـا اعمـال مقـادير ولتـاژ          ۳٥براي مقاطع حداكثر ويا برابر      

15KV AC/22 KV DC ميليمترمربع با اعمال ٣٥ باالتر از وبراي مقاطع 
  KV AC / 30 KV DC 20 مقادير ولتاژ

BS7870-5 هيچ شكست الكتريكي نبايد اتفاق بيفتد.  

   IEC 60811-1-1  طر رشته عايق شده ق ٩

  IEC 60811-2-1    ١٣٥ ±٣ شبانه روز در دماي ٧: آزمون خواص مكانيكي بعد از كهنگي ١٠
حداكثر تغييرات درصد ازدياد طول و استقامت 

  .باشد% ۲۵كششي 

١١ 
  ): روش جرمي(آزمون جذب آب 

 IEC 60811-1-3    ٨٥ ±٢ روز در دماي ۱۴
 گرم بر سانتيمتر  ميلي۱حداكثر افزايش جرم 

  . شكست الكتريكي نبايد صورت گيردمربع و 

١٢ 
 سانتي گـراد    ۹۰ ± ٢    متر در دماي   ٥حداقل   : ١آزمون مقاومت عايقي  

  . باشدΩ.cm 1012حداقل مقاومت عايقي  IEC 60885   ساعت١بمدت حداقل 

١٣ 
 درجه ٢٠ ± ٥ متر در دماي ٥حداقل  : °V 4 به مقدار AC آزمون ولتاژ 

  .شكست الكتريكي نبايد صورت گيرد AC  4 V°  IEC 60885 ساعت با ولتاژ ١راد بمدت حداقل سانتي گ

                                                                                                                                                                
ه اعمال   دقيق۵ الي ۱ بمدت DC ولت ۵۰۰ تا ۸۰چون كابلها منوفاز وتك رشته اند و شيلد ندارد رشته ها در آب قرارگرفته ولتاژ عايقي بين  1

  .شود گيري مي مقاومت عايقي اندازه. كنيم مي
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  ها آزمون) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  شرط پذيرش/ مقدار  ارداستاند

  %٢- %٣ IEC 60811-4-1  آزمون تعيين ميزان دوده  ١٤
  ط استاندارديمطابق شرا BS 4565  )م نگهدارندهيس(آزمون کشش مسنجر ١٥

  
  : توضيحات 

 انجـام  ۲ و ۱هـاي   هاي رديـف  آزمايش...  درجه خلوص، قطر رشته ها وهاي هادي ازجمله  براي رسيدن به صحت و تأييد مشخصه     -الف
  .شوند مي
  .گيرند  انجام مي۵ و ۴ و۳هاي   در جدول فوق، رديف۱گذاري و تأييد درست بودن فرآيندهاي توليد، عالوه بر رديف   براي صحه-ب
 و آزمايش ۴لينك شدن آزمايش گرماسختي رديف  د كراس براي اطمينان از درست بودن جنس مواد اوليه مصرفي درعايق و تأييد فرآين-ج

  . ماهيت عايق بكاررفته را ارائه مي نمايد۷ و ۶خواص مكانيكي 
هـاي    درصد ازآن انتخاب و آزمايش۲۰ كيلومتر، مقدار ۲۰هاي برروي قرقره تا متراژ  هاي فوق براي كابل    ها و بررسي     در انجام آزمايش   -د

  .گردد ها كنترل مي  درصد از آن محموله۱۰ كيلومتر، مقدار ۲۰براي بيشتر از ولي . شود موردنظر انجام مي
  .ها كافي خواهد بود  درهرصورت، مقدار ده درصد ازكل محموله براي انجام آزمايش۷ و۶ براي رديف هاي -هـ
  .گردد  توصيه ميNFC انجام تست لغزش روکش رشته فوالدي بر اساس استاندارد -و
  .گردد  توصيه ميAS/NZ 3560-1:2000  هاي کابل براساس گذاري روي رشته هاي نشانه ويژگي کنترل ابعاد و -ز
  .شوند تست انجام مي   به عنوان تايپ۹ و۸ و ۵ و۳ و۲و ۱ يهاي فوق غير از رديفها  کليه آزمون-ح
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  هاي آن سيمه و هريك از رشته هاي فني كابل خودنگهدار شش مشخصه) ١(پيوست 
 روشنايي معابر و نول  هاي فني رشته كابلهاي مورد استفاده براي فاز، مشخصه) ۶(اره جدول شم

ف سايز رشته كابل
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
16* 25* 35 50 70 95 

 n 7 7 7 7 19 19 تعداد رشته هاي هادي  ۱

 ۲ 12.0-11.0 10.2-9.3 8.4-7.9 7.3-6.8 6.3-5.8 5.1-4.5 لخت
  قطرهادي

 )حداكثر(با روكش)                               فشرده شده (
mm 

7.3 8.9 10 11.4 13.2 15.4 
 ۳ 259 189 130 94 68 43 لخت

وزن واحد طول   
 با عايقهادي                                   

kg/ 
km 62 96 128 176 244 334 

 mm 1.1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.7متوسط ضخامت عايق                                  ۴

 mm 89.0 1.07 1.07 1.25 1.25 1.43 اي عايق اکسترود پيوسته حداقل ضخامت نقطه ۵

 mm 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 حداكثر ضخامت عايق اكسترود پيوسته ۶

 kA 0.9 1.3 1.9 2.7 3.8 5.2ه                                     يک ثانيحداكثرجريان اتصال كوتاه در  ۷

 C                                         A 71.6 83 102 124 158 190 °35حداكثرجريان مجاز هادي در ۸

 /C Ω°20در DCحداكثرمقاومت الكتريكي ۹
km 1.910 1.200 0.868 0.641 0.443 0.320 

 mm 1.73 2.22 2.65 3.09 2.22 2.65)                     شدن ازفشرده  قبل(هاي هادي  قطررشته ۱۰

  .اين سايزها فقط براي هادي روشنايي قابل استفاده هستند *

 
  Messengerهاي فوالدي مورد استفاده براي نگهدارنده  مشخصه هاي فني سيم) ۷(جدول شماره 

  واحد  شرح مشخصه  رديف Messengerسايز  
16 25  

 mm2 13.54 20.5   سطح مقطع فوالدي  ۱
 n*mm  7 x 1.57 7 x 1.93 ها  تعداد و قطر رشته ۲

  قطر نهايي سيم نگهدارنده  ۳ 5.8 4.71  لخت
 mm  با روكش

6.71 8.0 
  وزن واحد طول ۴ 160 107  لخت
 kg/km  با عايق

127 187 
 N  21350 33800  حد نيروي پارگي  ۵
 XLPE(  mm 1 1.1( متوسط ضخامت عايق  ۶
 MPa 175000 175000  ه نهاييمدول االستيسيت  ۷
 c 11*10-6 11*10-6°/1  ضريب انبساط خطي  ۸
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 درشبكه هاي توزيع ) سيمه۶(مشخصه هاي فني كابلهاي خودنگهدارفشارضعيف ) ۸(جدول شماره 

  *سايز كابل
  واحد  شرح مشخصه  رديف

3×35+16+25-25  3×50+16+35-25 3×70+16+50-25 3×95+25+70-25 

 kg/km 729 905 1157 1529ل كابل                                        وزن واحد طو  ۱

 mm  28 31 34 39  )تابيده شده(كابل تقريبي قطر نهايي   ۲

 mh/km 0.278 0.270 0.256 0.248  اندوكتانس ۳

 Ω.km 0.5 0.44 0.42 0.41 راكتانس ۴

  .طح مقطع فازها برابر شوددر شرايط خاص بهره برداري مي تواند سطح مقطع نول با س *

عمودي      نمایــــه خارها بـــرش 

ــول ن

مســــنجر

ــاز 1 ف

ـاز 2 فـ

ــاز 3 ف

ــنایی روشـــ

ــول/مســــنجر هادي هاي ن ــاز هادي هاي ف واحد ــرح ش شـــاخص

خار    بـــر روي هادي ــاي  پهنــ

خار    بـــر روي هادي ــدي  بلنـــ

ــله بیــــن دو خار    فاصـــ

ــا دنــده) بـــر روي هادي ها ــته طولـــی (خار    ی برجســـ ــورت خط    ــت گــذاري بصــ عالمـ ــوه  نح

mm

mm

mm

  
  ها هاي مشخصة رشته سيمه و عالمت   برش مقطع كابل خودنگهدارشش–) ۱(شكل شماره 

        3     ×      A          +         L +N -  M           
  

 )                                       Messenger)             (نول)      (فاز         ( )روشنايي معابر(  
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و ) ۱(با استفاده از اطالعات جداول پيوست ) ۳(راهنماي تكميل جدول شماره): ۲(پيوست 

  سايز كابل مورد نظر خريدار
براي تكميل اطالعات اين جـدول،  . تعدادي از پارامترها با عالمت ستاره و يك عدد در كنار آن نشان داده شده است           ) ۳(درجدول شماره   
  :شوند درج مي) ۳(استخراج و در جدول شماره ) ۱(امترها به شرح زير از جداول پيوست شماره مقادير اين پار

                                                
 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۱ (رديف از  فاز برحسب سايز هادي 1∗

 . استخراج شودحد پايين) ۶(جدول شماره ) ۲ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 2∗

 . استخراج شودحد باال) ۶(جدول شماره ) ۲ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 3∗

 .استخراج شود)  ۶( جدول شماره )۹ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 4∗

  .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۶ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  5∗
 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۵ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  6∗

 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۴ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  7∗

 .استخراج شود) ۷(ول شماره جد) ۵ (رديف از مسنجربرحسب سايز  8∗



 

 

  
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

  
  :ي خودنگهدارها  مشخصات فني کابلسينو شي پةکنند هيتهاعضاي كارگروه 

  ي شرقجاني برق آذربايروي نعيتوزشركت     يالنيمكريم روشن   مهندسآقاي
  ي شرقجاني برق آذربايروي نعيتوزشركت     آقاي مهندس احمد دلفرح

  شركت سيمكات    قاي مهندس فرهاد فرنامآ
  

  :ي خودنگهدارها کابلمشخصات فني  مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي ياعضا
  شرکت توانير    آقاي مهندس ياورطلب
  شرکت متن بين الملل    آقاي مهندس غياث الدين
  دانشگاه تبريز    آقاي دكتر طرفدارحق

  ي شرقجانيرق آذربا بيروي نعيتوزشركت     يالني م مهندسآقاي
  توسعه برق شمالشركت      آذرماني سل مهندسآقاي
  ريمتانشركت     ي رمز مهندسآقاي
  روي سان- و کابلميانجمن س     شمس ملک آرا مهندسآقاي
  رويپژوهشگاه ن     علم دوست مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي صمد مهندسآقاي
  رازي برق  شيروي نعيتوزشركت      نژادي موسو مهندسآقاي
   برق مشهديروي نعيتوزشركت     ي ابوتراب مهندسآقاي
   المللنيمتن بشركت     اني بانک مهندسآقاي

  ريتوانشركت     ي جعفري احمدمهندسخانم 
  ريتوانشركت     يمي مق مهندسآقاي

   تهران بزرگعيتوزشركت       رامشخواهمهندسخانم 
   کابل کرمانعيصنا    ي محسن مهندسآقاي
  دانش اتصال کابلشركت     زادهي هاد مهندسآقاي
  ريمشانشركت     ياسي مهندس الآقاي
  مکاتيسشركت      فرنام مهندسآقاي
  راني اومينيلومآ عي صنايکايسند     فالح نژاد مهندسآقاي
  شرکت آلفا کابل    ي سرکاري مستوف مهندسآقاي
   برق تهران بزرگيروي نعيتوزشركت     ي رجب مهندسآقاي
  مکاتيسركت ش    ياسي ق مهندسآقاي
  کابل البرزشركت     ي قاسم مهندسآقاي



 

 

  :)ادامه(ي خودنگهدارها اعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني کابل
  پارس جلفاشركت     دهي چائ مهندسآقاي
  رويقدس نشركت     يعي صن مهندسآقاي
   المللنيمتن بشركت     اني بانک مهندسآقاي
  خوزستاناستان  عيتوزركت ش    ي پورمحمد مهندسآقاي
   غرب استان تهرانعيتوزشركت      زادهي غن مهندسآقاي
  لبآلفا کاشركت     ي صومع مهندسآقاي

  شركت مشانير    آقاي مهندس پيكر
   و کابل ابهرميسشركت     ي خسرو مهندسآقاي
   دانوبي مهندسعيصنا     قاسم پور مهندسآقاي
   خراسانکيلکتر ايشرکت صنعت    ي کرماني کمال مهندسآقاي
  روي نريتدبشركت     ي صفاقل مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي صادق مهندسآقاي
  رويسان    ي خان مهندسآقاي
   و کابل مشهدميسشركت      هاشم زاده مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي برنگ مهندسآقاي

   المللنيمتن بشركت      پورآراممهندسخانم 
 



  

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

 

  هاي   و آزمونی فنی ارزیابيیارها معالزامات،  تعییندستورالعمل

  سیمه سههاي خودنگهدار فشار ضعیف  کابل

  
  مدير عامل شرکت توانير : ه     مقام تصويب کنند

  
  :  سندگان    دريافت کنند

  شرکت توانيرمعاونت هماهنگي توزيع - 

 هاي توزيع نيروي برق  شرکت - 

 اي سيستان و بلوچستان منطقهرق  ب شرکت - 

  
  كابل يته تخصصيع ــ دفتر پشتيباني فني توزيع ــ کمي توزيمعاونت هماهنگ: كننده       تهيه

  ٠١: ويرايش
 ١٣٨٧ ماه دي

  www.tavanir.org.ir/de: ر پشتيباني فني توزيعسايت دفت
  
  
  
  
  

  : 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  استانداردهاي مورد استناد -۳
  ۴  دستور انجام كار -۴
  ۴    روش تكميل جداول -١-۴  
  ۴    روش تعيين امتياز نهايي -۴-۲  
  ۱۰  هاي فني محاسبة امتياز نحوة -۴-۳  

  ۱۵  آن  هاي سيمه وهريك ازرشته سههاي فني كابل خودنگهدار  مشخصه - )١(پيوست 
  ۱۹  ) ٣(راهنماي تكميل جدول شماره - )٢(پيوست 
  

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

  
  ها شكلفهرست 

      شمارة صفحه   عنوان  شماره
  ۱۷  هاي آن هاي مشخصة رشته سيمه و عالمت سهبرش مقطع كابل خودنگهدار   ۱
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  مقدمه

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

 و ارزيابي فني،  آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسيسيمه سهخودنگهدار فشارضعيف 
شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام   براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارائه

  .کنند
هاي برق  متشكل از کارشناسان شركت (كابل      اين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته ملي تخصصي 

نهايي شده و بشرح زير به كليه ) برق، سازندگان، مشاورين و اساتيد دانشگاهيهاي توزيع نيروي  اي، شركت منطقه
  .هاي توزيع ابالغ مي شود شركت

  
  هدف و دامنه كاربرد-۱ 

هاي خودنگهدار  كابلهاي كيفي در انتخاب و خريد    اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي    
 و تهية اسناد مناقصه، )نگهدارنده/يك رشته نولو  يك رشته روشنايي معابر  رشته كابل فاز،يك(سيمه  سهفشارضعيف 

هماهنگ سازي و شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم 
  .است شده

هاي  گيرند و ديگر مدل ر مي، در چارچوب اين دستورالعمل قرا   سيمه  سه هاي خودنگهدار فشار ضعيف     كابل      كلية  
ويـا  » ١ بصورت خود نگهدارنده  هاي آلومينيوم آلياژي    اي با هادي    چهاررشته«هاي خودنگهدارفشارضعيف ازجمله      كابل
  . شود را شامل نمي» ٢لخت) سيم نگهدارنده(هاي خودنگهدار با مسنجر  کابل«

 فـرض شـده   ACSRگهدارنده و نـول از نـوع     هاي اين دستورالعمل، رشتة مربوط به ن         هرچند در اغلب بخش    :توجه
شـود درصـورت امكـان     تر بوده و توصيه مي است، با اين حال استفاده از نوع آلومينيوم آلياژي براي اين رشته مناسب     

  .تأمين آن توسط فروشندگان، از اين نوع هادي استفاده شود
  

   محدوده اجرا-۲
اي سيستان و  برق منطقهو شركت ع نيروي برق كشور هاي توزي       محدوده اجراي اين دستورالعمل شركت

  .باشند مي بلوچستان

                                                                                                                                                                
1 Four Core 
2 AMKA 



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  الزامات و معيارهای ارزيابی فنی 

  سيمه  سههاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ٣ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 
  
   استانداردهاي مورد استناد-۳

هـاي مـوردنظر، بـه       ها براي كنتـرل شـاخص      هاي انجام آزمايش          مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه       
 در زمـان تنظـيم   .ي كشورهاي صنعتي پيشرفته است  و استانداردها  ) IECبا تأكيد بر    (ترتيب استانداردهاي بين المللي     

بر اين اساس، اسـتانداردهاي  . اين دستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق كشور در اين زمينه تدوين نشده است           
  :زير مورد استناد قرار گرفته اند

1.ASTM B 231:1999  Standard Specification for Concentric –Lay- Stranded Aluminum Conductors 
2. BSI 6360 : 1991  Conductors in Insulated Cable and Cords         

3. BSI 7870-5:1999  LV and  MV polymeric insulated cables  for ues by distribution  and  

generation utilities-Part 5: Poleymeric  insulated aerial bundled conductors (ABC) of rated voltage   

0.6 /1 kv for overhead distribution   
4. AS/NZ 3560-1:2000  Electric cables-Cross-linked polyethylene insulated – For working voltages 

up including 0.6/1(1.2) kv     
5. NFC 33-209 : 1996  Insulated or proteeted cables for powe systems. Bundle assembled cores for 

over head systems rated voltage 0.6/1kv 

6. VDE-0276 : 1998 Power cables- Part 626/A1 : Overad distribution cables of rated voltage 

U0/U(Um) : 0.6/1 : (1.2) kv; German version HD 626 S1/A1: 1997-03   
7. IEC 60228    Conductors of Insulated Cables 
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   دستور انجام كار-۴
   روش تكميل جداول-١-۴

مراحـل تكميـل   . 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  ين هـاي خـود در ارتبـاط بـا نـوع كابـل و سـايز آن و همچنـ         خواسته) ۱( جدول شماره  درخريدار   •
  .نمايد ميبرداري را اعالم  نصب و بهرهمحل مشخصات 

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

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

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

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيـازدهي عوامـل كيفـي كـاالي مـورد نظـر بـه همـراه          مشخصه) ٤(در جدول شماره    •
امتيـاز  «شـود و سـتون     توسط فروشنده تكميل بايد»مقدار پيشنهادي«ستون  .  وزني آنها درج شده است     ضرايب
صـفحات  . تكميـل گـردد  ) ۳-٤(توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بنـد          » نهايي

  .مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شود
هـاي   ، بعضي از كميتسيمه سههاي خودنگهدار  كابلوميت اين دستورالعمل براي سايزهاي مختلف            با توجه به عم   

. اند دار مشخص شده چين و يك عدد ستاره كه وابسته به سايز كابل است، در آن درج نشده و با نقطه    ) ۳(جدول شماره   
پارامترهاي متناسـب  ) ۳(ابتدا در جدول شماره لذا الزم است در زمان تنظيم اسناد مناقصه و استفاده از جداول، خريدار    

  . با سايز مورد نظر را با توجه به راهنماي صفحة آخر دستورالعمل تعيين و در جدول درج نمايد
  
   روش تعيين امتياز نهايي-٢-۴

اي جـدول   با توجه به مقادير پيشنهادي فروشـنده بـراي هرکـدام از بنـده    بايد، کميته فني خريد براي تعيين امتياز كيفي   
در ادامـه جـدول   (و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هـر کـدام از بنـدهاي فـوق              ) ٤جدول شماره   (امتياز دهي کاال  

 منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در ضريب وزني          ١٠٠امتيازي را بر مبناي     ) ٤شماره  
  .آيد ميز کل از مجموع امتيازهاي نهايي بدست بديهي است امتيا. مربوطه بدست خواهد آمد
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  برداري هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره خواسته) ۱(جدول شماره 

 ABC (Aerial Bundled Cable)  نوع كابل
  (    ) – (     ) + (       ) x 1   mm2     1 x) فاز) + (روشنايي (–) ومسنجر نول      (mm2        :  سايز كابل
  AACتمام آلومينيم    هاي فاز و روشنايي معابر نوع هادي

 □ AAAC □              ACSR  نوع هادي نول و مسنجر
 XLPEپلي اتيلن کراس لينک شده سياه رنگ   نوع مواد عايق روکش

    (                  )m  كل متراژ كابل مورد سفارش

ف
ردي

  

  

  شرح مشخصه
  

ف    مقدار  واحد
ردي

  

  

  شرح مشخصه
  

  مقدار  واحد

   m  حداكثر ارتفاع از سطح دريا    U0/U(Um) kV  0.6/1(1.2)    ۸ ولتاژ ١

   %  رطوبت نسبي درصد   Hz 50    ۹  فركانس نامي  ٢
   m/s  سرعت باد  ۱۰    1  ---  تعداد فازها  ٣
  g   شدت احتمالي زلزلهحداكثر  kV      ۱۱  حداكثر ولتاژ سيستم  ٤
   ---    ١طقهنوع آلودگي من  ۱۲      ---  سيستم زمين  ٥
    mm  ضخامت يخ    ºC      ۱۳  حداكثر درجه حرارت محيط خارج  ٦
              ºC  حداقل درجه حرارت محيط خارج ٧
  
  
  
  
  
  
  

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

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :م خانوادگي مديرنام ونا

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                                
 سبك، متوسط، سنگين و يا فوق سنگين 1



 

 
  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  الزامات و معيارهای ارزيابی فنی 

  سيمه  سههاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ٦ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 
    

   ١ شناسنامه كاالي پيشنهادي )۲(جدول شماره 
    كشور سازنده  ١
    )نام شركت(نام سازنده  ٢
    سال ساخت  ۳
  نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده  ٣

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

    نوع و تيپ كاال ٤
    ، كشور، تاريخ و ميزان فروشفهرست خريداران با ذكر نام ٥

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

  
هاي نصب و نگهداري و چگونگي  نحوة ارائة دستورالعمل  ۹

  آموزش
  
  

    حداكثر زمان تحويل  ۱۰
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نام شركت تكميل كننده

  

  :مهرشركت

  

  :تاريخ تكميل

  

  :نام خانوادگي مديرنام و

  

  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

 --   روشنايي كابل  وهاي فاز نوع هادي ۱
   ۱۳۵۰شده باآلياژ   تابيده آلومينيوم

 ASTM B 231براساس استاندارد

    ASTM  B 233متري براساس استاندارد  ميلي ۵/۹مفتول   --  روشنايي و هاي فاز نوع مواد اوليه هادي ۲
 Ω.mm2/m  0.02808  حداكثر مقاومت ويژة الكتريكي مفتول آلومينيم ۳

۴ 
هــاي  حـداقل اسـتقامت کشـشي هريـک از رشـته     

  IEC60228  N/mm2 120ها مطابق با  مفتول

  ١*        ................                         --   فاز  حداقل تعداد رشته هادي ۵
  ٢*................                                 mm  )زفا (حداقل قطر هادي تمام شده ٦
  ٣*................                                  mm  حداکثر قطر مجاز هادي فاز ٧
  ٤*                       ................           C۰ ۲۰  Ω/kmحداكثر مقاومت الكتريكي هادي فاز در دماي    ۸
  C۰ ۹۰كار هادي تا   و دماي٢ U.V. مقاوم دربرابر ١ XLPE  ---  جنس عايق كابل   ۹
  سياه  ---  رنگ عايق كابل   ۱۰
  ٥*................                                 mm  حداكثر ضخامت عايق اکسترود پيوسته   ۱۱

در تمام اي عايق اکسترود پيوسته  حداقل ضخامت نقطه   ۱۲
  ٦*................                                 mm  نقاط

  ٧*................                                mm   ±5%  حداقل مقدار متوسط ضخامت عايق اکسترود پيوسته   ۱۳
  ٨*................                                  kgf  حد نيروي پارگي سيم نگهدارنده   ۱۴
  ٩*................                                 N/mm2   سيم نگهدارنده حداقل استقامت كششي هررشتة   ۱۵
  ١٠*    ................                                Ω/km  )نول(حداكثر مقاومت الكتريكي سيم نگهدارنده    ۱۶
   برابر قطرتمام شدة كابلها۲۸ و حداكثر ۲۲حداقل  ---  طول تاب رشته هاي عايق بهم تابيده شده   ۱۷

 

 

  

  . 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

  

                                                                                                                                                                
 پلي اتيلن كراسلينك شده ۱
 اء بنفشاشعه ماور ۲
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  )ادامه(مشخصات اجباري )  ۳(جدول شماره 
  سطح يا نوع اجباري  احدو  شرح  مشخصه رديف
  چپگرد ---  ها به دور نگهدارنده جهت پيچش كابل   ۱۸
  راستگرد  ---  جهت پيچش آخرين اليه مفتولهاي هادي   ۱۹
  )End Cap(استفاده ازکالهکهاي پليمري انتهاي کابل  ---  ها  روش نگهداري نقاط برش كابل براي تک تک رشته   ۲۰
  ز بست کمرياستفاده ا  ---  روش محكم كردن انتهاي کابل   ۲۱
   كابلبر روي عايق رشته) خار(برجسته طولي يك خط   ---  عالمت مشخصة كابل فاز   ۲۲

 روي  و متراژ آنصاف و بدون خط برجسته كه مشخصات كابل  ---  عالمت مشخصة كابل روشنايي   ۲۳
  ١.شود  درج ميرشتهاين 

  ) ارهزارخ(عايق رشته بصورت خطوط برجسته طولي در پيرامون   ---  و نگهدارندهعالمت مشخصة نول    ۲۴
   – استاندارد مورد استفاده – ولتاژ كابل –مشخصات سازنده   ---  مشخصات درج شده روي رشتة روشنايي   ۲۵

   سايز كابل–سال ساخت 
 m  %۵ ± ۱  رشتة روشناييفاصلة بين نقاط درج متراژ كابل روي    ۲۶

  و صاف شده) كمپكت(صورت فشرده شده  به ---  وضعيت سطح جانبي هادي قبل از روكش   ۲۷
  الزامي است  ---  ٢داشتن پالک مشخصه براي هر قرقره از کابل   ۲۸

 مستندات تايپ تست الزامي بوده و يا حسب صالحديد خريدار،   داشتن گواهي از آزمايشگاه ذيصالح و يا ارائة،در كلية موارد فوق
  .داي با حضور نمايندة وي يا مشاور، قابل استناد خواهد بو هاي نمونه آزمايش

  
  
  
 
  
  
  

  . 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

  

                                                                                                                                                                
 .الزم است مشخصات روي فاز درج شود) سفارش خاص(شود  چنانچه كابل بدون رشتة روشنايي سفارش داده مي ۱
ها و شماره استانداردي که اين  ، سال ساخت، تعداد و سايز رشته)شماره ابتدا و انتها(پالک مشخصه قرقره شامل نام سازنده، وزن قرقره، متراژ کابل ۲

 .شود ها بر روي قرقره توصيه مي گذاري هادي داشتن پالک نقشه ابعادي، مقطع و نشانه. دهد توليد را پوشش مي
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  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي کاال)  ٤(جدول شماره 

ضريب   مقدار پيشنهادي  روش امتيازدهي واحد  شرح مشخصه  رديف
امتياز   امتياز  وزني

  نهايي
      ۱۴%    ۱-۳-۴بند  mm  *اي عايق اکسترود پيوسته  ضخامت نقطه  ۱

 بـراي   C°20 هـادي در     DCمقاومت الکتريکي     ۲
 *كابل تمام شده 

km/Ω 
      ۲۰%    ۲-۳-۴بند 

      ۷%    ۳-۳-۴بند  ---  نسبت طول تاب به قطر تمام شده کابل  ۳
      ۹%    ۴-۳-۴بند  kg/km  *ابل   وزن واحد طول ک  ۴
      ۸%    ۵-۳-۴بند   mm  *قطر نهايي كابل      ۵
      ۶%    ۶-۳-۴بند   ---  گذاري روي كابل كيفيت نشانه  ۶
      ۶%    ۷-۳-۴بند  ---  بندي بسته  ۷
      ۶%    ۸-۳-۴بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  ۸

ــصب و     ۹ ــتورالعملهاي نـ ــه دسـ ــارانتي، ارائـ گـ
 داري و مدت تحويلبر بهره

--- 
      ۶%    ۹-۳-۴بند 

      ۴%    ۱۰-۳-۴بند  ---  احراز نمايندگي از کارخانه سازنده  ۱۰
      ۱۴%    ۱۱-۳-۴بند   ---  ارائة تايپ تست  ۱۱

    ---  ۱) ۱۰۰(%  جمع
  
حسب  مستندات تايپ تست الزامي بوده و يا   داشتن گواهي از آزمايشگاه ذيصالح و يا ارائة، مواردخصوص ايندر  *

  .اي با حضور نمايندة وي يا مشاور، قابل استناد خواهد بود هاي نمونه صالحديد خريدار، آزمايش
  
  
  
  
  
  

  . 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
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  ۱۹از  ١٠ صفحة
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  فني نحوة محاسبة امتيازهاي -۴-۳
  
  اي عايق اکسترود پيوسته  ضخامت نقطه-۱ -۴-۳

ت اجبـاري باشـد و   مشخـصا ) ۱۲(بيش از مقدار تعيين شده در رديـف  % ۱۰      در صورتيکه حداقل ضخامت نقطه اي به ميزان حداقل   
 منظور و ۱۰۰مشخصات اجباري باشد، امتياز ) ۱۱(کمتر از مقدار تعيين شده در رديف   % ۱۰حداکثر ضخامت نقطه اي نيز به ميزان حداقل       

  . امتياز در نظر گرفته شود۵۰براي مقادير غير از اين که شرايط مشخصات اجباري را رعايت کرده باشند 
  
   براي كابل تمام شدهC °20 هادي در DC مقاومت الکتريکي -۲ -۴-۳

  .شوند ساير پيشنهادها به نسبت حائز امتياز مي.  داده شود۵۰ و به بيشترين آنها امتياز ۱۰۰ امتياز DC     به پيشنهاد داراي کمترين مقاومت
  
   نسبت طول تاب به قطر تمام شده کابل-۳ -۴-۳

  . منظور شود۵۰ و در خارج از اين محدوده امتياز ۱۰۰  قرار داشت امتياز۲۶ تا ۲۴      چنانچه در محدوده 
  
   وزن واحد طول کابل-۴ -۴-۳

در (شوند بـراي پيـشنهاد بـا اخـتالف بيـشتر      مقايسه مي) ۸( جدول شماره ۱      مقادير ارائه شده در پيشنهادها با اعداد مندرج در رديف         
  .وندش  و بقيه به نسبت حائز امتياز مي۱۰۰امتياز ) جهت کاهش وزن

  
   قطر نهايي كابل-۵ -۴-۳

  .ساير پيشنهادات به نسبت حائز امتياز مي شوند.  داده شود۵۰ و به بيشترين قطر امتياز ۱۰۰      به کمترين قطر امتياز 
  
  گذاري روي كابل  كيفيت نشانه-۶ -۴-۳

اساس کيفيت نشانه گـذاري روي نمونـه ارائـه     و بر AS/NZ 3560-1:2000      بسته به نظر کميته فني و با در نظر داشتن استاندارد 
  . در نظر گرفته شود۱۰۰ از صفر تا ١شده

  

                                                                                                                                                                
 . متر از نمونه كابل پيشنهادي توسط فروشنده الزامي است۵/۰  به همراه پاكات پيشنهاد، ارائة 1
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  بندي  بسته-۷ -۴-۳

  :مطابق جدول زير امتياز دهي شود
                    نوع قرقره

  نوع پوشش روي قرقره
  فلزي  چوبي

  -  ۲۵  روکوب چوبي
  ۷۵  ۵۰ ورق شيت پالست 

  . امتياز منظور مي شود۲۵نشانه گذاري بر روي سطح بيروني  قرقره در کنار پالک مشخصات کابل براي درج نقشه ابعادي، سطح مقطع و 
  
   سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار-۸ -۴-۳

  امتياز  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار
  ۳۰  ارائه سابقه فروش در ايران

  ۲۵  ارائه سابقه فروش در خارج از ايران
با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت ) گزار ناقصهم(بردار  رضايت بهره

  هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت مناقصه
۲۵  

  ۲۰  كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده
  
   گارانتي، ارائه دستورالعملهاي نصب و بهره برداري و مدت تحويل-۹ -۴-۳

  امتياز  برداري و مدت تحويلگارانتي، ارائه دستورالعملهاي نصب و بهره 
  ۴۰   سال۲ارائه نامه گارانتي براي حداقل 

  ۳۰  ارائه دستورالعملهاي نصب و بهره برداري
  ۳۰  ميزان انطباق برنامه زمانبندي تحويل پيشنهادي با برنامه مورد نظر کارفرما

  
   احراز نمايندگي از کارخانه سازنده-۱۰ -۴-۳

  ندارد  دارد  دال بر نمايندگي از کارخانه سازندهسازنده بودن و يا ارائه گواهي 
  ۰  ۱۰۰  امتياز
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   ارائة تايپ تست-۱۱ -۴-۳

هاي داراي تاريخ اعتبار براي حداقل يکي از سايزهاي کابل خودنگهدار مشمول اين دستورالعمل از             منظور از تايپ تست ارائه گواهي     
در صـورتيکه  . شـود   تعيين مي*الذکر امتيازها به شرح زير است که به تناسب مرجع فوقيکي از مراجع آزمايشگاهي و کنترل کيفيت معتبر      

تايپ تست ارائه شده مشخصاً در مورد سايز کابل مورد درخواست خريدار نباشد، فروشنده بايد مدارکي دال بر قابل تعمـيم بـودن تايـپ            
ايد و يا تعهدي ارائه دهد که تا زمان تحويـل کـاال گـواهي مربوطـه را     تست انجام شده بر روي نمونه کابل خود نگهدار مشابه اي ارائه نم    

  :ارائه نمايد
  امتياز  مرجع گواهي دهنده  
  ۱۰۰ آزمايشگاههاي معتبر بين المللي   ۱
  ۷۰  آزمايشگاههاي معتبر مرجع داخل کشور   ۲
  ۰  فاقد هرگونه تايپ تست  ۳

  
  . مي باشد۱۰۰ حداکثر امتياز *
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  ها زمونآ) ٥(جدول شماره 

نام و شماره   شرح آزمون  رديف
  شرط پذيرش/ مقدار  استاندارد

  هاي استاندارد تأمين خواسته IEC 60228  مقاومت الكتريكي دركابل تكميل شده  ١
   جدول مشخصات اجباري۷ و ۶هاي  رديف IEC 60811-1-1  قطر هادي ٢

٣ 

  : آزمون ولتاژ 
لت متناوب بين هر  كيلوو٥/٢روي تمامي طول كابل تكميل شده ولتاژ      

  .  دقيقه اعمال شود٥هادي و هاديهاي ديگر و نگهدارنده بمدت 
BS7870-5 هيچ شكست الكتريكي نبايد اتفاق بيفتد.  

٤ 

   ٢٠٠±٣دماي  : (Hot set)آزمون گرما سختي 
   دقيقه و ١٥ بمدت  N/mm2 0.2تحت بار
  دقيقه ٥بمدت از خنك شدن  و پسباري  حالت بي

IEC 60811-2-1 

  
  و % ١٧٥داكثرازدياد طول تحت بار ح

  .بايد باشد % ١٥حالت بي باري حداكثر 
   IEC 60811-1-1  ضخامت عايق  ٥

 Aging IEC 60811-1-1آزمون خواص مكانيكي قبل از كهنگي  ٦
و  N/mm2 12.5استقامت كششي حداقل 

  %۲۰۰درصد ازدياد طول حداقل 

٧ 
   : Shrinkage testشدگي  آزمون جمع

  درجه سانتي گراد١٣٠ ±٣ماي  ساعت در د١
IEC 60811-1-3 باشد% ٤حداكثرشدگي  ميزان جمع.  

٨ 

  : آزمون اسپارك
 ميليمترمربع بـا اعمـال مقـادير ولتـاژ          ۳٥براي مقاطع حداكثر ويا برابر      

15KV AC/22 KV DC ميليمترمربع با اعمال ٣٥ باالتر از وبراي مقاطع 
  KV AC / 30 KV DC 20 مقادير ولتاژ

BS7870-5 هيچ شكست الكتريكي نبايد اتفاق بيفتد.  

   IEC 60811-1-1  قطر رشته عايق شده  ٩

١٠ 
  : آزمون خواص مكانيكي بعد از كهنگي

  IEC 60811-2-1    ١٣٥ ±٣ شبانه روز در دماي ٧
حداكثر تغييرات درصد ازدياد طول و استقامت 

  .باشد% ۲۵كششي 

١١ 
  ): روش جرمي(آزمون جذب آب 

 IEC 60811-1-3    ٨٥ ±٢ روز در دماي ۱۴
 ميلي گرم بر سانتيمتر ۱حداكثر افزايش جرم 

  . شكست الكتريكي نبايد صورت گيردمربع و 

١٢ 
 سانتي گـراد    ۹۰ ± ٢    متر در دماي   ٥حداقل   : ١آزمون مقاومت عايقي  

  . باشدΩ.cm 1012حداقل مقاومت عايقي  IEC 60885   ساعت١بمدت حداقل 

١٣ 
 درجه ٢٠ ± ٥ متر در دماي ٥حداقل  : °V 4 به مقدار AC آزمون ولتاژ 

  .شكست الكتريكي نبايد صورت گيرد AC  4 V°  IEC 60885 ساعت با ولتاژ ١سانتي گراد بمدت حداقل 

  %٢- %٣ IEC 60811-4-1  آزمون تعيين ميزان دوده  ١٤

                                                                                                                                                                
  دقيقه اعمال ۵ الي ۱ بمدت DC ولت ۵۰۰ تا ۸۰ين چون كابلها منوفاز وتك رشته اند و شيلد ندارد رشته ها در آب قرارگرفته ولتاژ عايقي ب 1

  .شود گيري مي مقاومت عايقي اندازه. كنيم مي
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  : توضيحات 
 انجـام  ۲ و ۱هـاي   هاي رديـف  آزمايش...  ها وهاي هادي ازجمله درجه خلوص، قطر رشته  براي رسيدن به صحت و تأييد مشخصه     -الف
  .شوند مي
  .گيرند  انجام مي۵ و ۴ و۳هاي   در جدول فوق، رديف۱گذاري و تأييد درست بودن فرآيندهاي توليد، عالوه بر رديف   براي صحه-ب
 و آزمايش ۴يش گرماسختي رديف لينك شدن آزما  براي اطمينان از درست بودن جنس مواد اوليه مصرفي درعايق و تأييد فرآيند كراس-ج

  . ماهيت عايق بكاررفته را ارائه مي نمايد۷ و ۶خواص مكانيكي 
هـاي    درصد ازآن انتخاب و آزمايش۲۰ كيلومتر، مقدار ۲۰هاي برروي قرقره تا متراژ  هاي فوق براي كابل    ها و بررسي     در انجام آزمايش   -د

  .گردد ها كنترل مي  درصد از آن محموله۱۰ومتر، مقدار  كيل۲۰ولي براي بيشتر از . شود موردنظر انجام مي
  .ها كافي خواهد بود  درهرصورت، مقدار ده درصد ازكل محموله براي انجام آزمايش۷ و۶ براي رديف هاي -هـ
  .گردد  توصيه ميNFC انجام تست لغزش روکش رشته فوالدي بر اساس استاندارد -و
  .گردد  توصيه ميAS/NZ 3560-1:2000 هاي کابل براساس  ي روي رشتهگذار هاي نشانه  کنترل ابعاد و ويژگي-ز
  .شوند تست انجام مي   به عنوان تايپ۹ و۸ و ۵ و۳ و۲و ۱هاي فوق غير از رديفهاي   کليه آزمون-ح
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  هاي آن سيمه و هريك از رشته سههاي فني كابل خودنگهدار  مشخصه) ١(پيوست 
  
  

 روشنايي معابر  و ي فني رشته كابلهاي مورد استفاده براي فازها مشخصه) ۶(جدول شماره 

ف سايز رشته كابل
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
16* 25* 35 

 n 7 7 7 تعداد رشته هاي هادي  ۱

 ۲ 7.3-6.8 6.3-5.8 5.1-4.5 لخت
  قطرهادي

 )حداكثر(با روكش)                               فشرده شده (
mm 

7.3 8.9 10 
 ۳ 94 68 43 لخت

وزن واحد طول هادي                                   
 با عايق

kg/ 
km 62 96 128 

 mm 1.1 1.3 1.3متوسط ضخامت عايق                                        ۴

۵ 
اي عــايق اکــسترود  حــداقل ضــخامت نقطــه

 پيوسته
mm 89.0 1.07 1.07 

 mm 1.6 1.6 1.6 اكسترود پيوستهحداكثر ضخامت عايق  ۶

 kA 0.9 1.3 1.9حداكثرجريان اتصال كوتاه در يک ثانيه                                      ۷

 C                                         A 71.6 83 102 °35حداكثرجريان مجاز هادي در ۸

  /C Ω°20 درDCحداكثرمقاومت الكتريكي ۹
km 1.910 1.200 0.868 

 mm 1.73 2.22 2.65)                         شدن ازفشرده قبل (هاي هادي  قطررشته ۱۰

  . اين سايزها فقط براي هادي روشنايي قابل استفاده هستند*
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  Messenger مورد استفاده براي نول و ACSRهاي  مشخصه هاي فني هادي) ۷(جدول شماره 

سطح مقطع قسمت آلومينيم هادي نول و 
Messenger واحد  شرح مشخصه  رديف  

25  
WEASEL 

35 
FOX 

ــوم    ــادي آلوميني ــل ه ك
 42.7 36.8 بامغز فوالد 

  سطح مقطع   ۱
قـــسمت آلومينيـــومي  

  هادي

mm2 
  

31.6 36.7 

  Al/Stهاي  رشته   n 6/1 6/1 ۲  تعداد
 mm 2.59/2.59 2.79/2.79  قطر

قطر سيم    ۳ 8.37 7.77  لخت
  با روكش  نگهدارنده

mm 
 9.77 10.37 

وزن واحد طول     ۴ 147 128  لخت
Messenger  با عايق  kg/km 

170 193 

 kgf  1163  1347  حد نيروي پارگي  ۵

 mm 1.3 1.3 متوسط ضخامت عايق   ۶

 °20 نول درDCحداكثر مقاومت الكتريكي     ۷
C   Ω/km  0.907 0.782 

 mm 1.07 1.07 حداقل نقطه اي ضخامت عايق    ۸

   ۹ 175 180  آلومينيم
وســط اســتقامت مت

 N/mm2  فوالد  كششي هررشته
1320 1320 

 MPa 79000 79000  مدول االستيسيته نهايي   ۱۰

  C 10-6 * 18.6  10-6 * 18.6°/1  ضريب انبساط خطي   ۱۱
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 درشبكه هاي توزيع ) سيمه۳(مشخصه هاي فني كابلهاي خودنگهدارفشارضعيف ) ۸(جدول شماره 

  هم تابيده شده هاي به سايز كابل
  25-16+25×1  واحد  شرح مشخصه  رديف

*  
1×35+16-35  

* 
 kg/km 329 385وزن واحد طول كابل                                          ۱

 mm  15 22  )تابيده شده(قطر نهايي تقريبي كابل   ۲

 m 1000 1000طول كابل روي قرقره                                                ۳

 kg ≅450 530)                                  تقريبي(وزن كل قرقره با كابل  ۴

 C MΩ.km 0.59 0.5 °90  در kiحداقل مقاومت عايقي   ۵

  ر  كمپكت شده روكش دا35به سطح معادل هادي آلومينيومي ) BS-215براساس استاندارد (mm2 = FOX 42  نوع ACSRمسنجر / سيم نول*
  

نمایــــه خارها بــرش عمــودي 

ــنجر ــول و مســ ن

ــاز  ف
ــنایی روشـــ

ــنجر ــول/مســ هادي هاي ن ــاز هادي هاي ف واحد ــرح ش شـــاخص

ــاي خار    بــر روي هادي پهنــ

بلنـــــدي خار    بــر روي هادي

فاصـــــله بیــــن دو خار   

ــا دنــده) بــر روي هادي ها برجســــــته طولــی (خار    ی بصــــورت خط    ــت گــذاري  نحــوه عالمـ

mm

mm

mm

 
  ها هاي مشخصة رشته سيمه و عالمت سه برش مقطع كابل خودنگهدار –) ۱(شكل شماره 

      1     ×      A          +         L +(M&N)           
  

  )فاز)         ( روشنايي معابر      (Messenger)نول و                                       (
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  مورد استفاده براي نول و نگهدارنده AAAC1هاي آلومينيوم آلياژي  شخصات انواع هاديم) ۹(جدول شماره 

 نگهدارندهسايز هادي نول و   واحد  شرح مشخصه  رديف

 mm2 54.6 70  سطح مقطع هادي   ۱

 mm* n  ×3.15 7 ×3.50 7  تعداد و قطر رشته ها   ۲

ــيم      ۳ 10.2 9.6  لخت ــايي سـ ــر نهـ قطـ
 mm  با روكش  نگهدارنده

12.3 ~13.0   12.9 ~ 13.6 
  وزن واحد طول سيم   ۴ 184 149  لخت
 kg/km  با عايق

182 220 

 1660 2050 [kgf] حد نيروي پارگي  ۵

 mm 1.1 1.3  متوسط صخامت عايق   ۶

 C ۲۰   [Ω/km] 0.63 0.5°حد اكثرمقاومت الكتريكي در   ۷

 300 300 [N/mm2]  استقامت کششي هررشته   ۸

 MPa 62000 62000  مدول االستيسيته نهايي   ۹

 C 23×10-6 23×10-6°/1  ضريب انبساط خطي   ۱۰
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  وزارت نيـرو
 شركت توانير

  :عنوان دستورالعمل
  الزامات و معيارهای ارزيابی فنی 

  سيمه  سههاي خودنگهدار فشارضعيف  كابل

  ۱۹از  ١٩ صفحة
  ۰۱: شماره بازنگري 
  ١٠/١٠/١٣٨٧:تاريـخ بازنگري 

 
و ) ۱(با استفاده از اطالعات جداول پيوست ) ۳(راهنماي تكميل جدول شماره): ۲(پيوست 

  سايز كابل مورد نظر خريدار
تكميل اطالعات اين جـدول،  براي . تعدادي از پارامترها با عالمت ستاره و يك عدد در كنار آن نشان داده شده است           ) ۳(درجدول شماره   

  :شوند درج مي) ۳(استخراج و در جدول شماره ) ۱(مقادير اين پارامترها به شرح زير از جداول پيوست شماره 

                                                
 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۱ (رديف از  فاز برحسب سايز هادي 1∗

 . استخراج شودحد پايين) ۶(جدول شماره ) ۲ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 2∗

 . استخراج شودحد باال) ۶ (جدول شماره) ۲ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 3∗

 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۹ (رديف از  فازبرحسب سايز هادي 4∗

  .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۶ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  5∗
 .استخراج شود)  ۶(جدول شماره ) ۵ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  6∗

 .استخراج شود)  ۶(ل شماره جدو) ۴ (رديفاز فاز برحسب سايز هادي  7∗

 .استخراج شود) ۹(جدول شماره ) ۵ (رديف يا) ۷(جدول شماره ) ۵ (رديفاز و نوع مسنجر برحسب سايز  8∗

 )۷(جـدول شـماره  ) ۹ ( از رديـف ACSRو بـراي نـوع   ) ۹(جدول شماره ) ۸ (رديفاز براي نوع آلومينيوم آلياژي     نول و مسنجر  برحسب سايز     9∗

 .استخراج شود

 )۷(جـدول شـماره  ) ۷ ( از رديـف ACSRو بـراي نـوع   ) ۹(جدول شماره ) ۷ (رديفاز براي نوع آلومينيوم آلياژي  نول و مسنجر برحسب سايز    10∗

 .استخراج شود



 

 

  
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

  
  :ي خودنگهدارها  مشخصات فني کابلسينو شي پةکنند هيتهاعضاي كارگروه 

  ي شرقجاني برق آذربايروي نعيتوزشركت     يالنيمكريم روشن   مهندسآقاي
  ي شرقجاني برق آذربايروي نعيتوزشركت     آقاي مهندس احمد دلفرح

  شركت سيمكات    قاي مهندس فرهاد فرنامآ
  

  :ي خودنگهدارها کابلمشخصات فني  مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي ياعضا
  شرکت توانير    آقاي مهندس ياورطلب
  شرکت متن بين الملل    آقاي مهندس غياث الدين
  دانشگاه تبريز    آقاي دكتر طرفدارحق

  ي شرقجانيرق آذربا بيروي نعيتوزشركت     يالني م مهندسآقاي
  توسعه برق شمالشركت      آذرماني سل مهندسآقاي
  ريمتانشركت     ي رمز مهندسآقاي
  روي سان- و کابلميانجمن س     شمس ملک آرا مهندسآقاي
  رويپژوهشگاه ن     علم دوست مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي صمد مهندسآقاي
  رازي برق  شيروي نعيتوزشركت      نژادي موسو مهندسآقاي
   برق مشهديروي نعيتوزشركت     ي ابوتراب مهندسآقاي
   المللنيمتن بشركت     اني بانک مهندسآقاي

  ريتوانشركت     ي جعفري احمدمهندسخانم 
  ريتوانشركت     يمي مق مهندسآقاي

   تهران بزرگعيتوزشركت       رامشخواهمهندسخانم 
   کابل کرمانعيصنا    ي محسن مهندسآقاي
  دانش اتصال کابلشركت     زادهي هاد مهندسآقاي
  ريمشانشركت     ياسي مهندس الآقاي
  مکاتيسشركت      فرنام مهندسآقاي
  راني اومينيلومآ عي صنايکايسند     فالح نژاد مهندسآقاي
  شرکت آلفا کابل    ي سرکاري مستوف مهندسآقاي
   برق تهران بزرگيروي نعيتوزشركت     ي رجب مهندسآقاي
  مکاتيسركت ش    ياسي ق مهندسآقاي
  کابل البرزشركت     ي قاسم مهندسآقاي



 

 

  :)ادامه(ي خودنگهدارها اعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني کابل
  پارس جلفاشركت     دهي چائ مهندسآقاي
  رويقدس نشركت     يعي صن مهندسآقاي
   المللنيمتن بشركت     اني بانک مهندسآقاي
  خوزستاناستان  عيتوزركت ش    ي پورمحمد مهندسآقاي
   غرب استان تهرانعيتوزشركت      زادهي غن مهندسآقاي
  لبآلفا کاشركت     ي صومع مهندسآقاي

  شركت مشانير    آقاي مهندس پيكر
   و کابل ابهرميسشركت     ي خسرو مهندسآقاي
   دانوبي مهندسعيصنا     قاسم پور مهندسآقاي
   خراسانکيلکتر ايشرکت صنعت    ي کرماني کمال مهندسآقاي
  روي نريتدبشركت     ي صفاقل مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي صادق مهندسآقاي
  رويسان    ي خان مهندسآقاي
   و کابل مشهدميسشركت      هاشم زاده مهندسآقاي
  ريتوانشركت     ي برنگ مهندسآقاي

   المللنيمتن بشركت      پورآراممهندسخانم 
 




