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 مدیران عامل محترم شرکتهای توزیع نیروی برق 

 

هاي کلیدهاي قابل قطع زير بار گازي  تعیین الزامات، معیارهاي ارزيابی فنی و آزمون  »های  موضوع : دستورالعمل

«کیلوولت  33و  20هاي هوايی  به منظور استفاده در شبکه
 

 سالم، با
 يدهایکل هاي فني و آزمون ین الزامات، معیارهاي ارزيابيـتعی » دستورالعملرو ابالغ ـپی 
 وستیپ   به 5/2/91مورخ  447/11 منضم به نامه شماره «يگاز بار ريقابل قطع ز( رـونی)سکس

 زاتیتجه نيجهت رعايت و بکارگیري در هنگام خريد ا ،(دـچهار جل هاي زير )در دستورالعمل
 گردد. مي سالار
هاي  آزمون ي وـالزامات، معیارهاي ارزيابي فنتعیین  هاي دستورالعمل «1»شماره  شيرايو-1

هاي هوايي  شبکه ونیاتوماس ستمیس »گازي به منظور استفاده در  بارقطع زير  قابلکلیدهاي 
 « (ونیکیلوولت )بدون اتوماس 20هاي هوايي  شبکه »و   «کیلوولت 20

هاي  آزمون معیارهاي ارزيابي فني و هاي تعیین الزامات، دستورالعمل «01»شماره  شيرايو-2
هوايي هاي  شبکه ونیماساتو ستمیس »کلیدهاي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در 

 «(ونیکیلوولت )بدون اتوماس 33هاي هوايي  شبکه »و  «کیلوولت 33
 

گواهي دريافت و زاتیتجه نيا يداخل دکنندگانیتول ير است به منظور آمادگـالزم به ذک
فوق هاي دستورالعملالزاماترعايـتتوانیر،شرکتبازرگانيفنيکمیتهازصالحیت دـتأيی
 باشد. مياالجرا الزمابالغتاريخازماههششزمانيمهلتبا 

 مهلتاتمامازخريد اين تجهیزات پس وانتخابتادـیئفرمااتخاذيـترتیباستضيـمقت
 درخصوصپیشنهاد ونظرنقطههرگونه وپیوست انجامهاي دستورالعملمبنايبرالذکر فوقزماني

 گردد.ارسالشرکتتوزيع اينهماهنگيمعاونت   به اد آنمف
  www.tavanir.org.ir/dwww.tavanir.org.ir/deeضمنـاً متن کامل اين دستورالعمل در سايت توانیـر به نشاني 

 باشد. ها قابل دريافت مي قسمت مصوبات و دستورالعمل
 

  

 آرش کردي

 رئیس هیئت مديره و مديرعامل 
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 لسات تخصصي بررسي مشخصات فني كليدهاي قابل قطع زير بار گازياعضاي مشاركت كننده در ج

دانشگاه و شررکت تروانير بر     هاي سازنده و تامين کننده تجهيزات، اساتيد  هاي توزيع برق، شرکت با تشکر از نمايندگان محترم شرکت

هاي تخصصي و نهايي کردن اين دستورالعمل با حضور در  شرح زير ک  در مراحل مختلف تهي  و بازنگري پيش نويس و انجام بررسي

جلسات و اعالم نقط  نظرات کارشناسي موجبات هرچ  پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً بازنگري اين دسرتورالعمل توسر    

 مهندس رسول نوران از دفتر فني و مهندسي توزيع شرکت توانير انجام شده است. آقاي

 شرکت توانير آقاي دکتر مجتبي خدرزاده  1

 شرکت توانير آقاي مهندس مهرداد صمدي  2

 دانشگاه تهران اميرعباس شايگاني اکملآقاي دکتر   3

 دانشگاه تهران آقاي مهندس ميالد محمد حسين  4

 آزمايشگاه فشار قوي پژوهشگاه نيرو ابيضيآقاي مهندس سيامک   5

 يانرژ عيصنا يها شگاهيآزما يدزک يدکتر حامد هاشم يآقا  6

 يانرژآزمايشگاه هاي صنايع  خانم مهندس مهسان ميرفالح  7

 پژوهشگاه نيرو خانم مهندس ليال عبدي  8

 پژوهشگاه نيرو مونا رنجبرخانم مهندس   9

 يروپژوهشگاه ن هادي نوروزي آقاي مهندس  11

 شرکت توانير خانم مهندس سارا قرشي  11

 شرکت توانير رسول نوران آقاي مهندس  12

 شرکت توزيع برق شهرستان مشهد آقاي مهندس محسن ابوترابي  13

 شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز آقاي مهندس حسن جباري  14

 شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان آقاي مهندس افشين عالء  15

 شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان مهندس پيمان فاضلي آقاي  16

 شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي آقاي مهندس احمد جوانشير  17

 شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي آقاي مهندس محسن ميرزاخاني  18

 شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر آقاي مهندس سيد مهدي صالحي زاده  19

 تهران بزرگ شرکت توزيع نيروي برق جواد صمدي هندسآقاي م  21

 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي محمدرضا محسن زاده آقاي مهندس  21
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 شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس حميد رضايي  22

 شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس مجتبي عليمحمدي  23

 شرکت باس  پژوه آقاي دکتر اسفنديار بامداد  24

 شرکت باس  کليد س محمدرضا رضاييآقاي مهند  25

 شرکت تابش تابلو آقاي مهندس مهدي فتحي رضايي  26

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس طهمورث حيدري  27

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس عباس کشاورز صالح  28
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 مقدمه 
بر  معيارهراي فنري مربرر برر       نظر ب  اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و کنترل کيفيت تجهيزات و توجر        

)متشرکل از   كليـدهاي فشارمتوسـط  ها، اين سند تنظيم و پس از طررح و تاييرد در کميتر  تخصصري      عملکرد آن

هاي توزيع نيروي برق، سازندگان و اساتيد دانشگاهي( نهايي شده است. گيرندگان سند موظفند  کارشناسان شرکت

سيسـتم  بـه منظـور اسـتفاده در    گـازي   قابل قطع زير بـار  (ر/ سكشنااليزكليدهاي )سكسيونردر هنگام خريد 

، آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و كيلوولت 20 هاي هوايي اتوماسيون در شبكه

شده، نسبت ب  ارزيرابي و امتيرازدهي     ارزيابي فني، براساس اين دستورالعمل و با توج  ب  مدارك و مستندات ارائ 

 .پيشنهادها اقدام کنند

 

 هدف و دامنه کاربرد  -1
/ كليـدهاي )سكسـيونر  و خريرد  هاي کيفي در انتخاب    درتعيين ويژگيياين سند با هدف ايجاد وحدت رو

 20 هـاي هـوايي   ( قابل قطع زير بار گازي به منظور اسـتفاده در سيسـتم اتوماسـيون در شـبكه    سكشنااليزر

تجهيزات، و ايجاد فضاي رقرابتي   و خريد نگ سازي و شفافيت در امر توليدو تهية اسناد مناقص ، هماه كيلوولت

 ء سطح کيفي آنها تنظيم شده است.جهت ارتقا

 

 محدوده اجرا -2
 باشند. مي هاي توزيع نيروي برق کشور شرکت ر ويشرکت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل 

 استناد استانداردهاي مورد -3
نظرر   هراي مرورد   هاي انجام آزمايشها براي کنتررل شراخ    العمل و روي مبناي مشخصات فني در اين دستور

در زمران تنظريم ايرن     ( و استانداردهاي کشورهاي صنعتي پيشرفت  اسرت. IEC )با تأکيد بر المللي استانداردهاي بين

هراي   ردبراين اساس، اسرتاندا  دستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق کشور در اين زمين  تدوين نشده است.

 اند:  استناد قرارگرفت  زير در اين دستورالعمل مورد
1- IEC 60815, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 

ي توزيرع  دسرتگاه پايانر  راه دور زمينر    الزامات و معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هراي ن ييتع دستورالعمل -2

(RTU)،  1396  ع،يتوز يو مهندس يدفتر فن  ع،يتوز يمعاونت هماهنگ 
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3- IEC 62271-103, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 103: Switches for rated 

voltages above 1 kV up to and including 52 kV", 2011-06  

4- IEC 62271-1, "High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications", 

2017-07 

5- IEC 62271-102, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 102: Alternating current 

disconnectors and earthing switches", 2013-02 

6- IEEE Std C37.74, "IEEE Standard Requirements for Subsurface, Vault, and Padmounted 

Load-Interrupter Switchgear and Fused Load-Interrupter Switchgear for Alternating Current 

Systems up to 38 kV", 2014 

7- IEC 62217, " Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use – General definitions, test 

methods and acceptance criteria", 2012-09 

 انجام کار دستور -4

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

 ها ب  شرح زير است: جداول و استفاده از آن

  قابل قطع  (زر/ سکشناالي)سکسيونركليدهاي هاي خود در ارتباط با  ( خواست 1جدول شماره ) درخريدار

و همچنرين   كيلوولـت  20هـاي هـوايي   زير بار گازي به منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبكه

 نمايد. برداري را اعالم مي شراي  و مشخصات محل نصب و بهره

  ( فروشنده اطالعاتي از کاالي پيشنهادي و سابقة2در جدول شماره )  کند. توليد و عرضة آن ارائ  مي 

  الزامرات و مشخصرات    ( الزامي است و فروشرنده بايرد   3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره )  ارائة

اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تضمين نمايد. درصورت عردم  

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

 هاي مبرر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل کيفي کاالي مرورد نظرر بر  همرراه      ( مشخص 4ر جدول شماره )د

شرود و سرتون    بايد توسر  فروشرنده تکميرل   « مقدار پيشنهادي»ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

( تکميرل گرردد.   2-4) توس  کميتة فني خريد و با توج  ب  روش ارزيابي تعيين شده در بند« امتياز نهايي»

 صفحات مربوط ب  اين جدول نيز بايد توس  فروشنده مهر و امضا شود.

 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
با توج  ب  مقادير پيشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي جردول   بايد، کميت  فني خريد براي تعيين امتياز کيفي

)در ادام  جردول   ابي و امتياز دهي هر کدام از بندهاي فوق( و مطابق با روش ارزي4)جدول شماره  امتياز دهي کاال

منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شرده در ضرريب    111( امتيازي را بر مبناي 4شماره 

آيرد.  بدست مري  111م بر يتقس وزني مربوط  بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز کل از مجموع امتيازهاي نهايي
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 شود.  برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كاالي پيشنهادي با خواسته

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

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

يرد
 ف

 خواست  خريدار نوع خواست 

 نوع سکسيونر  1

( قابل قطع زير بار گازي ب  زري/ سکشناالکليدهاي )سکسيونر

 21 هاي هوايي منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبک 

 کيلوولت

 تعداد  2

 ا تابلو کنترلبدستگاه  ----

 دستگاه بدون تابلو کنترل ----

 PTدستگاه  ----

 PTخروجي ولتاژ   3
□  Vac 231  از طريقPT رزيني    □  Vac 231  از طريقPT 

 روغني

 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □  برق دار بودن دو طرف کليد نمايش محليامکان   4

راي پوشش عايق و افشان دا داشتن جمپرهاي با هادي  5

بي متال مناسب جهت اتصال ب  شبک  هوايي  کلمپ هاي

ميليمتر  121و با سطح مقطع  متر 2آلومينيوم با طول حداقل 

 مربع

 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □

 2مشخصات تابلو كنترل

6  
 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و طبق تابلو کنترل 

 هوايي RTU هاي آزمون

 3جنس بدن  تابلو کنترل  7

و  mm 2آلومينيوم با ضخامت □     mm 5/1استيل با ضخامت 

و پوشش  mm 5/1ورق گالوانيزه با ضخامت      □پوشش رنگ

 □ رنگ

 نداشت  باشد  □...... متر           داشت  باشد: □  4کابل براي سيگنالهاي فرمان و قدرت  8

                                                 
  شود. اين جدول توس  خريدار تکميل مي 1

 .گردد وستيهاي مربوط  مشخ  و پ ارزيابي فني و آزموندستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي  ليبا تکم ديبا کنترل مشخصات تابلو 2
  مي باشد ک  در ويرايش آتي دستورالعمل اضاف  خواهد شد. RTUاين بند مربوط ب  مشخصات  3
  مي باشد ک  در ويرايش آتي دستورالعمل اضاف  خواهد شد. RTUاين بند مربوط ب  مشخصات  4



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  8 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

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

يرد
 ف

 خواست  خريدار نوع خواست 

9  
ا جبران ساز حرارتي يا با نمودار دمايي( )ب Gaugeوجود 

  فشار گازميزان نشان دهنده 
 نداشت  باشد   □               1داشت  باشد   □

11  
 عملکردمکانيکي جهت جلوگيري از قفل ايمني سيستم 

 کليد در محل
 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □

 خارج از محفظ  گاز  □          داخل محفظ  گاز  □ 2محل نصب موتور و مکانيزم قطع و وصل  11

ف
ردي

 

  مقدار  واحد شرح مشخص 

ف
ردي

 

 مقدار  واحد شرح مشخص 

  m ارتفاع از سطح دريا kV 21  8 (Ue) ولتاژ نامي سيستم 1

  g شتاب زمين لرزه Ue (max) kV 24  9 حداکثر ولتاژ سيستم 2

º   حرارت محي  خارجحداقل درج Hz 51  11 فرکانس نامي سيستم 3
C  

º حداکثر درج  حرارت محي  خارج 11  3 - تعداد فازها 4
C  

º روزگرمترين متوس  دماي  12   - 3ميزان آلودگي محي  5
C  

º متوس  دماي ساليان  13   - رطوبت نسبيدرصد  6
C  

 - نيستم زميس 7
ن شده يزم

 ر مبرريغ
    

 

                                                 
اي فشار  گيري دوره قابليت اندازهيت( و نيز الزامي بودن ؤو دشواري ر gaugeل  )آلودگي صفح  يت و قرائت اين وسيؤبا توج  ب  مشکالت ر 1

با کيفيت )با جبران ساز حرارتي يا نمودار دمايي و نشتي پايين(   gaugeهاي ناشي از نصب  ، هزين Flagبا  نشان دهنده وضعيت فشار گازو  گاز

 فشار گاز سفارش داده شود. gauge  کليد بدون گردد ک اکيداً توصي  مي توجي  ندارد، لذا
نصب داخل محفظ  گاز با توج  ب  قرار گرفتن موتور در محفظ  با درج  حفاظتي باال، معموالً در مناطق مرطوب و آلوده انتخاب مي شود و  2

  مزيت نصب خارج از محفظ  نيز امکان تعويض و تعمير موتور بدون باز کردن محفظ  مي باشد.
،  جنس بدن  کليد(. در مناطق با آلودگي ويژه، 2)بر اساس پيوست  )يا ويژه( حسب آلودگي منطق ، سبک، متوس ، سنگين يا فوق سنگين بر 3

 گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده با توج  ب  نوع آلودگي  ضخامت پوشش گالوانيزه سکو و ساير موارد



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  9 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  1شنهادي( شناسنامه كاالي پي2جدول شماره )

  کشور سازنده  1

  )نام شرکت( سکسيونر نام سازنده  2

   CTسازنده  برند، مدل و کشور  3

  PT سازنده  برند، مدل و کشور  4

  سال ساخت  5

  ...( عرض  کننده انحصاري و -نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماينده رسمي  6

  با درج کد سفارش نوع و تيپ کاال  7

  دارانيو اطالعات تماس با خر اران با ذکر نام، کشور، تاريخ و ميزان فروشفهرست خريد  8

  سابق  کارخان  در ساخت اين نوع تجهيزات  9

  يارائ  دستورالعمل نصب ب  صورت کتابچ  و فيلم آموزشنحوه   11

  يبرداري و سرويس و نگهداري ب  صورت کتابچ  و فيلم آموزش ارائ  دستورالعمل بهرهنحوه   11

  حوه آموزش تخصصي کارشناسان معرفي شده در زمان ساخت و تحويلن  12

  مدت زمان گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت خرابي  13

  قطعاتکلي   مدت زمان گارانتي تعويض  14

  مدت زمان خدمات پس از فروش  15

  هيز نصب و تعمير و خدمات پس از فروش تج ،توليد ي  سابق  پيشنهاد دهنده در زمين  هايارا  16

  حداکثر زمان تحويل  17

  CTنسبت تبديل   18

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  19

                                                 

هاي ضميم   در صورت کمبود فضا براي درج مطالب، با ذکر شماره صفح ، از برگ . ضمنا تکميل مي شود پيشنهاد دهندهاين جدول توس   -1

 استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  10 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 نوع كليد و مكانيزم قطع

  E31 & M2 --- ديکالس کل  1

 SF6 گاز --- قطع و محي  محفظ نوع عايق   2

قطع و وصل با فنر انجام --- يو موتور يدر هر دو حالت دست نوع مکانيزم عملکرد  3  

 --- مکانيزم قطع و وصل دستي نوع  4

امکان  و يکيمکان استفاده از حداقل تجهيزات

ق و عدم يک عايقطع و وصل از باال توس  است

نييره راب  در پايل  و دستگياستفاده از م  

 الزامي است --- د دستي اپراتورمستقل بودن سرعت قطع و وصل کليد از سرعت عملکر  5

 الزامي است --- (يتؤقابل ر) در محلقطع و وصل وجود شمارنده تعداد   6

 الزامي است --- و جهت عملکردرويت وضعيت کليد  يبراوجود نشان دهنده مناسب   7

1112 مرتب  عملکرد )قطع و وصل( درجريان نامي سيکل حداقل تعداد   8
 

 5111 مرتب  و وصل( مکانيکي حداقل تعداد عملکرد )قطع  9

53 مرتب  حداقل تعداد دفعات وصل زير اتصال کوتاه   11  

11    
)تست در  حداکثر نيروي مورد نياز براي قطع دستي کليد

 حالت بدون موتور(
N 251  

 الزامي است ---  مقدار ولتاژ دو طرف کليد امکان نمون  برداري  12

  Vdc  24 موتورولتاژ تغذي    13

14  
اي محيط براي عملكرد )در جريان نامي و بدون محدوده دم

 جريان(
º
C 

 -25 ≥محدوده دما  ≥+ 40

هوايي  تبصره: چنانچه كليد براي منطقه آب و

خاص )با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

محدوده كاري فوق با توجه به  ،شود ( تهيه مي1

 تغيير خواهد بود. قابل استاندارد مربوطه

                                                 
  نيز مجاز مي باشد. E2تا دو سال از زمان ابالغ اين دستورالعمل کالس  1
 مي باشد. 31مقدار الزامي  E2در کالس  2

 باشد. مي 3مقدار الزامي  E2در کالس  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  11 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

هاي قابل تحمل جريان  

)(جريان نامي  15 rI A 631 

)(کوتاه مدت نامي جريان قابل تحملحداقل   16 KI1 kA 16 

)( 2حداقل پيک جريان قابل تحمل  17 PI kA 41 

)(حداقل جريان وصل اتصال کوتاه  18 maI kA 41 

)( اهاتصال کوت تحمل حداقل طول مدت  19 Kt Sec 1 

),( جريان قطع رينگ بست   21 pptrloop II A 631 

)( حداقل جريان قطع شارژ خ  هوايي  21 lcI A 5/1  

)( حداقل جريان قطع شارژ کابل  22 ccI A 16 

 ولتاژهاي قابل تحمل

23  
ت ب  مدت يک دقيق  در حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدر

 متر( 1111)براي ارتفاع تا  شراي  خشک ب  زمين و بين فازها
kV 51 

24  

حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدرت ب  مدت يک دقيق  در 

 Across Isolation) شررراي  خشررک بررين فواصررل ايزولرر  

Distance)  متر( 1111)براي ارتفاع تا 

kV 61 

25  
ل تحمل ناشي از صاعق  ب  زمين اي قاب حداقل ولتاژ موج ضرب 

 kV ±125 متر( 1111)براي ارتفاع تا  و بين فازها

26  
حداقل ولتاژ موج ضرب  اي قابل تحمرل ناشري از صراعق  برين     

 kV ±145 متر( 1111)براي ارتفاع تا  فواصل ايزول 

 تابلو كنترل

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي مشخصات )مطابق با   27

 ( هوايي RTU هاي آزمون ارزيابي فني و
 الزامي است ---

                                                 
1
 rated short-time withstand current 

2
 Ik×2.5 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  12 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 سيستم گاز 

برا قابليرت    اينترالك افرت فشرار گراز )مکرانيکي و الکتريکري(       28

 نمايش وضعيت قفل در مرکز  
 الزامي است ---

 درصد 5/1 --- حداکثر ميزان نشت گاز در سال  29

 الزامي است --- اي فشار گاز  گيري دورهقابليت اندازه  31

 الزامي است --- Flagبا  ضعيت فشار گازنشان دهنده و  31

 الزامي است --- دريچ  انفجار گاز  32

 11 سال حداقل زمان بين پر کردن مجدد گاز  33

 الزامي است --- از آننگهداري  شارژ گاز وارائ  دستورالعمل   34

  مشخصات فني مدارها و تجهيزات كمكي

 A 11 زحداقل جريان نامي دائمي، بدون افزايش دماي غير مجا  35

 A 111 ميلي راني ( 31حداقل جريان نامي کوتاه مدت )در   36

kV  2 حداقل استقامت عايقي نامي قابل تحمل در مدت يک دقيق   37  

38  
جدا بودن کامل بخش کنترل و تجهيزات کمکي از ولتراژ فشرار   

 ( و ايزول  بودن سيستم فرمان از قدرتMVقوي)
 الزامي است ---

 --- هاي کمکي عملکرد کنتاکت  39

هاي کمکي بايد از لحاظ تعداد عملکرد  کنتاکت

سيکلهاي مکانيکي و الکتريکي متناسب با 

 عملکرد تجهيزات کليدزني باشند.

 IP IP54 محفظ  مکانيزم کليد و مدارات کمکيحداقل درج  حفاظت   41

 IK IK10 حداقل درج  حفاظت مکانيکي بدن  فلزي  41

گيري و تغذيه سيستم اندازه  

42  CT الزامي است --- براي اندازه گيري جريان و قرائت در مرکز حلقوي 

 CT --- 5P10کالس حفاظتي   43

 5تا  CT VA 5/2  محدوده ولت آمپر رانوي   44

 kA 16 راني ( 1)در CT حداقل جريان قابل تحمل کوتاه مدت متقارن   45

 الزامي است ---هاي کليد در صورت قطع  CTداشتن قابليت حفاظت خودکار   46



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  13 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 م کنترلکابل ارتباط با سيست

 CT A 1مقدار نامي جريان خروجي   47

 --- تغذي  مدارات قدرت و الکترونيک نحوه  48
( قابل تکفاز) بين دو فاز ترانسيا   PTتوس 

 زاد و ايزول  از کليد آنصب در فضاي 

 PT V/V 231/21111نسبت تبديل   49

 PT VA 311حداقل ولت آمپر خروجي   51

 ساير مشخصات

 پليمري --- ها رهنوع مق  51

52  
هاي پليمري در محل نصب بدون تخلي   امکان تعويض مقره

 گاز
 الزامي است ---

 mm 221 1حداقل فاصل  فازها از يکديگر  53

 2حداقل فاصل  خزشي  54
 

mm 
ميليمتر و براي  744براي مناطق فوق سنگين 

ميليمتر 611ساير مناطق  مناطق سنگين و  

--- درج  حفاظت محفظ  گاز کليد  55  IP67 

 --- 3جنس بدن  کليد  56
مخصوص نصب  ورق استنلس استيل ضد اسيد

 ميليمتر 3در فضاي آزاد با ضخامت حداقل 

57  
بندي مناسب روي پالت و داخل جعب  چروبي برا پوشرش     بست 

 حفاظتي جهت جلوگيري از رطوبت
 الزامي است ---

58  
بيني يک ترمينال زمين با يک بست مناسرب بررروي بدنر      پيش

 ک  با عالمت زمين حفاظتي مشخ  شده استکليد 
 الزامي است ---

59  
بررا  LVتجهيررزات  و تعررويضامکرران سرررويس و نگهررداري  

 بي برق کردن شبک   بدون نياز ب  تجهيزات خ  گرم 
 الزامي است ---

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  با فازها از يکديگرحداقل مقدار فاصل   براي مناطق با آلودگي ويژه، 1
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  حداقل مقدار فاصل  خزشي با براي مناطق با آلودگي ويژه، 2
  گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده جنس بدن  کليد با توج  ب  نوع آلودگي   ژه،براي مناطق با آلودگي وي 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  14 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

61  

 85برا حرداقل ضرخامت     مناسرب گالوانيزه گرم و ارائ  سکوي 

اي موجود ه برروي انواع پاي  PTو  جهت نصب کليد 1ميکرون

 هاي توزيع در شبک 

 الزامي است ---

 خدمات

61  
 رياعتبار از شرکت توان خيداراي تار تيصالح دييتا يئ  گواهاار

 2شده ليشده و نمون  تحو ارائ  براي مدل
 الزامي است ---

62  

مطابق  3معتبر شگاهياز آزما يآزمون هاي نوع يدارا بودن گواه

( و اعالم زمان 5ه هاي کاال )جدول شمار نآزمو با فهرست

دستگاه نظارت از  اي داريخر ندهينما ديامکان بازد جاديو ا ديتول

 هاي جاري  مراحل انجام آزمون

 الزامي است ---

63  
 LVهاي روتين براي کلي  سکسيونرها وتجهيزات   انجام آزمون

 و اراي  نتايج تست
 الزامي است ---

 --- پالك مشخصات  64

سب و نصب پالك مشخصات در محل منا
و غير قابل پاك شدن بصورت حک شده  خوانا

و ضد زنگ با مشخصات زير برروي آن الزامي 
 است:

نوع، مدل و کالس الکتريکي و  نام سازنده،
، ولتاژ ناميشماره سريال کليد،  مکانيکي کليد،
قابل ، جريان (BIL)سطح عايقي ،جريان نامي

تحمل ، مدت زمان مدت نامي کوتاه تحمل
، فشار CTمدت نامي، نسبت تبديل کوتاهجريان 

 وزن، سال ساخت نامي محفظ  گاز،

65  
فيلم  و ارائ  دستورالعمل نصب فارسي ب  صورت کتابچ 

 آموزشي 
--- 

 الزامي است

 الزامي است ---ارائ  دستورالعمل بهره برداري و سرويس و نگهداري فارسي   66

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  با ضخامت سکوحداقل  براي مناطق با آلودگي ويژه، 1
   اين بند ب  صورت يک مشخص  امتيازي مي باشد.  تا دو سال از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، 2

 . باشدي م مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير اي ILAC عضو يالملل نيمعتبر ب شگاههاييمعتبر، آزما شگاهيمنظور از آزما 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  15 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 ب  صورت کتابچ  وفيلم آموزشي

67  
ب  سيستم اتوماسيون ب  صورت ارائ  دستورالعمل اتصال 

 کتابچ 
--- 

 الزامي است

  دو سال پس از تحويلحداقل   سال گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت خرابي  68

 يک ماه ماه در صورت خرابيحداکثر زمان جايگزيني تجهيز   69

71  
 گارانتي عدم نشتي گاز 

 سال
سال از زمان  3سال از زمان تحويل يا  5حداقل 

 )هر کدام زودتر برسد( برقدار شدن

 سال 11حداقل  سال ارائ  خدمات پس از فروش  71



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  16 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 :مهرشرکت

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 1( مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كاال4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي

ضريب 

 وزني
 امتياز

امتياز 

 نهايي

   6/7  1-3-4 بند مرتب  جريان نامي  عملکرد )قطع و وصل( در سيکل تعداد  1

   7/6  2-3-4بند  مرتب  عملکرد )قطع و وصل( مکانيکي سيکل تعداد  2

I)تحمل حرارتي جريان اتصال کوتاه   3
2
 t ) A

2
 s  1/9  3-3-4بند   

   8/16  4-3-4بند  مرتب  وصل اتصال کوتاه تعداد  4

--- وجود سنسور الکترونيکي اندازه گيري ميزان فشار گاز  5    3  5-3-4بند  

   2/7  6-3-4بند  سال ، آموزش و خدمات پس از فروشگارانتي  6

   7/7  7-3-4بند  ---   بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره  7

   5/6  8-3-4بند  --- احراز اصالت کارخان  سازنده  8

9  
اعتبررار از  خيداراي تررار تيصررالح دييررتا يئرر  گررواهاار

 ريشرکت توان
  9-3-4بند  ---

4/5 
  

   31  11-3-4بند  --- RTU 2مربوط ب  تابلو مشخصات   11

  --- 111% جمع امتياز 

                                                 
 در اين جدول، ستون مقدار پيشنهادي توسط پيشنهاد دهنده و ستون هاي مربوط به امتياز توسط خريدار تكميل مي گردند.  1
100ها در عدد  امتياز بدست آمده از ساير مشخص   شود،برگزار  RTUدر صورتيک  مناقص  بدون  2

70
بدست  111شوند تا سقف امتياز  ضرب مي 

 آيد. 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  17 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يامتيازهاي فن هنحوة محاسب -4-3
( باشد، بايد مستندات معتبر مربوط  3براي  مواردي ک  ادعاي سازنده بيش از مقادير اجباري جدول شماره ) توجه:

 ارائ  شود.

 

 يان نامي)قطع و وصل( درجرعملكرد  كليس تعداد -4-3-1

و سرقف امتيراز   تعلق گرفت   61 امتيازمرتب ،  31معادل  تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل( درجريان نامي ايب  از

 باشد. مي 111

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+7  

  مي باشد.   مرتب 31برابر  E2بر اساس کالس  مقدار اجباري   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 عملكرد )قطع و وصل( مكانيكي كليس تعداد -4-3-2

افزايش،  درصد 5/2و ب  ازاي هر  61 امتيازمرتب ،  1111مکانيکي معادل عملکرد قطع و وصل سيکل  تعداد ب  ازاي

 گردد.مي منظور 111تا سقف امتياز اضاف  امتياز  1

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  يمقدار اجبار) × 61+41  

Iان اتصال كوتاه )يجر يتحمل حرارت -4-3-1
2
 t) 

Iکوتاه ان اتصال يجر يحرارتتحمل ب  ازاي 
2
t))، A

2
s 116×256، باشد. مي 111و سقف امتياز  61 امتياز 

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+11  

 وصل اتصال كوتاه تعداد -4-3-2

 باشد. مي 111و سقف امتياز  61امتياز  ،مرتب  3ادل معوصل اتصال کوتاه  تعدادب  ازاي 

مقدار پيشنهادي(  = امتياز – ×)مقدار اجباري  61+11  

 مرتب   مي باشد.  3برابر  E2مقدار اجباري  بر اساس کالس   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 وجود سنسور الكترونيكي اندازه گيري ميزان فشار گاز -4-3-3

عدم وجود اين امتياز و در صورت  111، نسور الکترونيکي اندازه گيري ميزان فشار گازدر صورت وجود س

 .امتياز تعلق مي گيرد 61  سنسور،

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  18 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 آموزش و خدمات پس از فروش ،گارانتي -4-3-4

 امتياز گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش

دو  يان گارانتيبعد از پا و کل کليد ض قطعاتير و تعويتعم يگارانتتعهد 

  يال  اولس
 از( يامت 24 از )حداکثريامت 8هر سال  يب  ازا

 11 ران يداشتن امکانات ارائ  خدمات پس از فروش مناسب در داخل ا

 6 برداري  ارائ  آموزش در محل خريدار بر اساس مستندات نصب و بهره

 مي باشد. 111جمع خواهد شد. حداکثر امتياز  61امتياز جدول فوق با عدد 

  ت بهره برداريسوابق فروشنده و رضا -4-3-5

 امتياز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

 8 ارائ  سابق  فروش در ايران

 4 ارائ  سابق  فروش در کشور سازنده

 4 ارائ  سابق  فروش در خارج از کشور سازنده

گزار( با توج  ب  سوابق استفاده از محصول در  بردار )مناقص  رضايت بهره

 هاي توزيع با ارائ  گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت ناقص شرکت م
16 

 8 کيفيت و کفايت اسناد ارائ  شده

 باشد. مي 111حداکثر امتياز  جمع خواهد شد. 61از جدول فوق با عدد يامت

 احراز اصالت كارخانه سازنده -4-3-6

 امتياز معيار رديف

 11 در ايرانونر يبر معرفي توزيع کننده مجاز سکس گواهي دالارئ   1

 21 توليد تحت ليسانس شرکت سازنده خارجي معتبر ارائ  گواهي 2

 41 ارائ  پيشنهاد توس  خود سازنده داخلي 3

 .باشدمي 61امتياز کسب شده از جدول فوق ب  اضاف   حاصل امتياز نهايي

 رياعتبار از شركت توان خيداراي تار تيصالح دييتا يگواهارائه  -4-3-7

عدم ارائ  اين امتياز و در صورت  111، هي تاييد صالحيت داراي تاريخ اعتبار از شرکت توانيردر صورت ارائ  گوا

 .امتياز تعلق مي گيرد 61  گواهي،

 ب  صورت يک مشخص  امتيازي خواهد بود.  3جدول  1اين بند تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 مشخصات مربوط به تابلو كنترل -4-3-8

 .شود يمحاسب  م RTU  يازات کسب شده از بخش امتيازات دستورالعملاز امت ،امتيازات اين قسمت



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  19 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها نآزمو -5
 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 ينوع يها آزمون

1  

در حالت  (Hz 51)آزمون استقامت عايقي ولتاژ فرکانس قدرت 

 دقيق  1 خشک

 حالت زير است:  ساين آزمون شامل 

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلها در حرالي کر  بقير      -

 .شود اعمال مي (kV 51) ولتاژ ،باشند پلها و بدن  زمين مي

در حرالي کر  بقير      باز و ب  هريرک از ترمينالهرا   دکلي -

 (kV 51) ولترراژ ،ترمينالهررا و بدنرر  زمررين مرري باشررند

 .شود اعمال مي

نرال  يترمنالها در حالي کر   کليد باز و ب  هريک از ترمي -

مري   شرناور بقي  ترمينالهرا و بدنر    ن شده و يمقابل زم

)فاصررل   اعمررال مرري شررود  (kV 61) ولترراژ ،باشررند

 .ون(يزوالسيا

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند  

)در صورت وجود تقارن 

 11در قطب ها ب  جدول 

 مراجع  شود(استاندارد 

  عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  

در   (Hz 51)مرون اسررتقامت عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت  آز

 دقيق  1مرطوب حالت 

آزمونهراي    1 ذکرشده در رديف حالت س  اين آزمون نيز شامل

 باشد.نوعي مي

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند 

 عدم بروز تخلي  الکتريکي 

)در صورت بروز تخلي  الکتريکي 

سطحي ب  شرط عدم آسيب 

توان يک بار آزمون را بوشينگ مي 

 تکرار کرد.(

3  

هراي   مرتب  براي هريک از پالريتر   15: آزمون ولتاژ ضرب  عايقي

 مطابق با استانداردمثبت و منفي 
  ± 125 kV  - 1.2 *50 μs 

آزمونهراي    1 اين آزمون نيز شامل س  حالت ذکرشده در رديف

 باشد.نوعي مي

 يمر  kV 145 ±ون يزوالسر يحالرت فاصرل  ا   يولتاژ تست بررا 

 باشد.

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.2بند 

مطابق با  عدم بروز تخلي  الکتريکي

 استاندارد

4  

 آزمون استقامت عايق فرکانس قدرت مدارات کمکي و کنترلي

در زمان انجام آزمون مدار قدرت بايد قطع باشد و ولتاژي برابر 

ر کنترل بين مدا Hz 51ب  مدت يک دقيق  با فرکانس   kV 2با 

 .و زمين اعمال گردد

IEC 61180-1  

IEC 62271-1 
 7.2.10بند 

در ايررن حالررت نبايررد هيچگونرر    

 .شکست عايقي مشاهده گردد



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 
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 32از  20 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

5  
 يبررررا يآزمرررون طراحررر 

 يکونيليس ينگ هايبوش

آزمون خوردگي و ايجاد مسير 

 (ي)م  نمک هادي

IEC 62217  
 9.3.3بند 

 

عدم ايجاد مسير هاي هادي روي 

ميلي  3عايق زير عايق، فرسايش 

متر و عدم پديدار شدن سطح 

هست ، عدم سوراخ شدگي و يا 

 پارگي روکش و يا يراق آالت

 آزمون پيرشدگي تسريع شده

(UV) 

IEC 62217  
 9.3.2بند 

 

 بعد از آزمون، صافي سطح نمون 

(Rz در يک طول حداقلي )5/2 

 111ميلي متر نبايد بيشتر از 

 .ميکرون باشد

  IEC 62217 آزمون سختي
 9.3.1بند 

 

سختي مواد روکش بعد از فرايند 

نسبت  ±21جوشش نبايد بيش از 

 .ب  نمون  اولي  تغيير نمايد

  IEC 62217 اشتعالآزمون 
 9.3.4بند 

 

 بايد نمون  مطابق تعريف استاندارد

 IEC 60695-11-10 در گروه 

HB40  وv0 قرار بگيرد. 

6  

 ت مدارات اصلي:گيري ميزان مقاوم آزمون اندازه

 A , B , Cبر روي هر س  فاز  -

گيري قبل از آزمون افزايش دما و بعد از آزمون افزايش  اندازه -

  µΩدما بر حسب 

 

IEC 62271-1 

 7.4.4بند 

مقررادير بايسررتي مطررابق اسررتاندارد  

 باشد.

گيري نبايد بيش  نتايج اين دو اندازه

 .د% اختالف داشت  باشن21از 

7  

 يري ميزان مقاومت کنتاکتهاي کمکيگ آزمون اندازه

(class 1 , class 2 ): 

هر کنتاکت کمکي بايد در يک مدار با برار مقراومتي و برا منبرع     

ميلري آمپرر    11بطوريک  جريان مدار  قرار گيرد dcولت  6ولتاژ 

 باشد

IEC 60512-2 
IEC 62271-1 

 7.4.1بند 

مقاومت کنتاکت بست  نبايد بيشتر از 

 .اهم باشد 51

8  

 کليد: 1جريان پيوست زمون آ

 Hz 51با فرکانس  براي هر فاز Irجريان آزمون  -

مدت آزمون تازماني ک  افزايش دما ب  يک حالت رابت برسرد   -

 در هر ساعت مي باشد K 1يعني افزايش دما کمتر از 

IEC 62271-1 

 7.5بند 

 14جدول شرماره   نتايج بايد مطابق

 .باشد استاندارد

                                                 
1 Continuous current tests،   )همان آزمون افزايش دما در نسخه قبلي استاندارد( 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  21 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 گيري : نقاط اندازه -

،  ، سرطح بوشرينگ  )قابل دسترسري(  هاي رابت و متحرك کنتاکت

روي  ،بررر روي اتصرراالت آزمررون ري ترمينالهررافاصررل  يررک مترر

 کليد محفظ  روي سطحها،  ترمينال

9  

 :تجهيزات کمکي و کنترلي جريان پيوست آزمون 

  ناميجريان  -

زماني ک  افزايش دما ب  يک حالت رابت برسد  مدت آزمون تا -

 (باشد در هر ساعت مي K 1افزايش دما کمتر از  يعني)

IEC 62271-1 

 7.5بند 

 14جدول شرماره   نتايج بايد مطابق

 .باشد استاندارد

11  

 : (Ik)آزمون جريان قابل تحمل کوتاه مدت  -

 دو فراز مجراور   س  فاز يا ب  راني  1ب  مدت  Ikجريان 

 .اعمال مي گردد

Ik= 16 kA   

 :(Ip)پيک آزمون جريان قابل تحمل  -

Ip= 40 kA   

IEC 62271-1 
 7.6.3 بند

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

قبرل و بعرد از    کنتاکت هرا  مقاومت

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  ايرن مقردار بريش از    

بايد آزمون افزايش دمرا    باشد، 21 %

 انجام شود.

11  

   :Ima اتصال کوتاهوصل آزمون جريان 

 .گردد اعمال مي صورت س  فازب   راني  2/1ب  مدت   Imaجريان

N=5  براي کالس(E2 ،3 ) مرتب 

 اين تست مي تواند در حالت تک فاز نيز انجام شود.

IEC 62271-103 
 6.101 بند

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21يد بيش از % آزمون نبا

در صورتي ک  ايرن مقردار بريش از    

بايد آزمون افزايش دمرا    باشد، 21 %

 انجام شود.

 آزمون قطع جريان اکتيو نامي  12

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 630 A; +10%; -0%  

N= 100 CO – Operation 

 (E2،  N=30)براي کالس 
IEC 62271-103 

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

ت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  بسرر

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  22 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

13  
% جريان اکتيرو  5آزمون قطع 

 نامي

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 31.5 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.1 بند

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

14  
آزمررون قطررع جريرران مرردار  

 بست 

Ur= 4.8 kV; +10%; -0% 

I1= 630 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.2 بند

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

ا بايد آزمون افزايش دم  باشد، 21 %

 انجام شود.

15  
آزمررون قطررع جريرران نررامي  

 شارژ کابل  

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 16 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف 

مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

ورتي ک  اين مقدار بيش از در ص

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

16  
جريران   11-41آزمون قطع %

 نامي شارژ کابل

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 1.6 ~6.4 A; +10%; -

0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

تالف بست  انجام مي شود. اخ

مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  23 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

17  

 

 آزمون قطع جريان شارژ خ 

 

 

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 1.5 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف 

مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

18  
آزمون قطرع جريران خطراي    

 زمين

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 48 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 
بست  انجام مي شود. اختالف 
مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 
در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %
 انجام شود.

19  

ن شررارژ آزمررون قطررع جريررا

کابررل و خرر  تحررت خطرراي 

 زمين

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 27.7 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف 

مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

بيش از  در صورتي ک  اين مقدار

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

21  

 زمون تحمل مکانيکي:آ
 در حالت بي باري کليد

قبل و بعد از انجام تست 
کامل موارد زير بايستي انجام 

 شود:
 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 ناميدر ولتاژ 
 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 مينيممدر ولتاژ 
 COمرتب  سيکل  5انجام  -
 ماکزيممولتاژ  در
 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 ب  صورت دستي

 COمرتب  سيکل  4511انجام 

در ولتاژ نامي تابلو کنترل 

 بصورت اتوماتيک

IEC 62271-103 
 6.102 بند

اختالف مقاومت کنتاکت ها قبل و 

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

زمون افزايش دما بايد آ  باشد، 21 %

 انجام شود.

در  COمرتب  سيکل  251انجام 

 مينيمم ولتاژ نامي تابلو کنترل

 بصورت اتوماتيک
 

در  COمرتب  سيکل  251انجام 

 ماکزيمم ولتاژ نامي تابلو کنترل

 اتوماتيک بصورت



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  24 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 آزمون هاي دماي باال و پايين  21
IEC 62271-103 

 6.102.3 بند

اکت ها قبل و اختالف مقاومت کنت

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

22  

   IPتست 

 IP54  کليد و مکانيزم فرمان و مدارات کمکي:

 IP67  محفظ  گاز:

IEC 60529 
IEC 62271-1 

 7.7.1بند 

و  13.6.2  ،13.5.2مطابق بندهاي 

 IEC 60529از استاندارد  14.3

 (J 21بدن  فلزي کليد ) IKتست   23
IEC 62262 

IEC 62271-1 
 7.7.2بند 

بعد از تست, محفظ  نبايد شکسرت   

شده يا تغيير شرکل دهرد همچنرين    

نبايستي عملکرد نرمال تجهيرزات و  

IP  .مختل شود 

 آزمون ميزان نشتي گاز  24
IEC 60068-2-17  

 IEC 62271-1 
 7.8 بند

مطابق با قبول  زان نشتي قابلمي

 3از جدول شماره  29رديف 

25  

آزمررررون حفاظررررت در 

مقابررل تررداخل امررواج   

الکترومغناطيسررررررررري 
(EMC) 

Immunity tests on  
auxiliary and control circuits 

 آزمونهاي ايمني در رانوي  سيستم ها

IEC 

61000-4-

1 IEC 

61000-6-

5 

IEC 

62271-1 
 7.9 بند

تخريبي صورت  دنبايدر اين حالت 

و بعد از تست تجهيز بايسرتي   گيرد

 .ب  صورت کامل کار کند

Electrical fast transient/burst 

test 
آزمون تخريب در مقابل ولتاژ شرارژ  

 در مدارهاي کنترل

IEC 

61000-4-

4 

Oscillatory wave immunity 

test 
آزمون پايداري در مقابل ولتاژ شرارژ  

 در مدارهاي کنترل

IEC 

61000-4-

18 

Ripple on d.c. input power 

port immunity test 
 dcآزمون ريپل ولتاژ 

IEC 

61000-4-

17 

مصونيت از افت ولتاژ ناشي از قطرع  

 dcکوتاه مدت و نوسانات در ولتراژ  

 ورودي تابلو کنترل

IEC 

61000-4-

29 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  25 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 تست عملکرد مدارات کمکي و تابلو کنترل  26
IEC 62271-1 

 انجام صحيح عملکرد تعريف شده 7.10.2 بند

 تست وجود ارتباط و اتصال الکتريکي بين ارت و قطعات فلزي  27
IEC 62271-1 

 7.4.3 بند

افت ولتاژ بين ارت و قطعات فلزي 

شررامل در و دسررتگيره و فررريم و   

  ،A 31محفظرر  فلررزي در جريرران  

 .باشد V 3کمتر از 

28  
چررک کررردن عملکرررد  

 کنتاکتهاي کمکي

ان جريران دائمري کنتاکرت هراي     ميز

  کمکي
IEC 62271-1 

 7.10.3.2 بند 

 6جدول شماره  نتايج بايد مطابق

 .باشد استاندارد

جريرران قابررل تحمررل کوترراه مرردت  

 کنتاکت هاي کمکي
IEC 62271-1 

 7.10.3.3 بند 

افزايش مقاومت بايستي کمتر از 

 % باشد.21

 قدرت قطع کنتاکت هاي کمکي
IEC 62271-1 

 7.10.3.4 دبن

افزايش مقاومت بايستي کمتر از 

 % باشد.21

 آزمونهاي محيطي  29

 آزمون سرما
IEC 60068-2-1  

IEC 62271-1 
 7.10.4.2 بند 

 داشتن عملکرد صحيح بدون خطا

 مطابق استاندارد

 آزمون گرماي خشک
IEC 60068-2-2  

IEC 62271-1 
 7.10.4.3 بند

 آزمون رطوبت متناوب
IEC 60068-2-3  

IEC 62271-1 
 7.10.4.4 بند

 آزمون لرزش
IEC 60068-2-30  

IEC 62271-1 
 7.10.4.5 بند

چررک کررردن وضررعيت )بررا ولترراژ   

 فرکانس قدرت(

IEC 60068-2-6  
IEC 62271-1 

 7.10.4.6 بند

  آزمون هاي مربوط ب  تابلو کنترل  31

تعيين الزامات، مطابق با دستورالعمل 

 هاي و آزمونمعيارهاي ارزيابي فني 

RTU  هوايي 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  26 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 هاي جاري آزمون

1  

در  (Hz 51)آزمررون اسررتقامت عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت 

 kV 51 دقيق  1 حالت خشک

 اين آزمون در دو حالت زير انجام ميشود:

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلهرا در حرالي کر      -

 شود باشند ولتاژ اعمال مي بقي  پلها و بدن  زمين مي

و ب  هريرک از ترمينالهرا در حرالي کر  بقير       کليد باز  -

 شود باشند ولتاژ اعمال مي ترمينالها و بدن  زمين مي

IEC 60060-1, -2 
 IEC 62271-1 

 8.2 بند 

)در صورت وجود تقارن در 

 11قطب ها ب  جدول 

 استاندارد مراجع  شود(

 عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  
بقت نقش  بازرسي مدارهاي کنترلي و کمکي و بررسي مطا

 مدارات و سيم بنديها
IEC 62271-1 

 مطابقت با استاندارد 8.3.1 بند 

 مدارات کمکي و تابلو کنترلتست عملکرد   3
IEC 62271-1 

 انجام صحيح عملکرد تعريف شده 8.3.2 بند 

 آزمون بررسي حفاظت در مقابل شوك الکتريکي  4
IEC 62271-1 

 8.3.3 بند 

در صورتي ک  بازرسي بصري کافي 

افررت ولترراژ بررين ارت و     نباشررد،

قطعات فلزي شامل در و دسرتگيره  

و فريم و محفظ  فلرزي در جريران   

A 31،   کمتر ازV 3 باشد. 

5  

 :آزمون استقامت عايق فرکانس قدرت مدارات کمکي و کنترلي

در زمان انجام آزمون مدار قدرت بايد قطع باشد و ولتاژي برابر 

بين مدار کنترل و  Hz 51نس ب  مدت يک راني  با فرکا kV 1با 

 زمين اعمال گردد
 

IEC 62271-1 

 8.3.4 بند 

در اين حالت نبايد هيچگون  

 .شکست عايقي مشاهده گردد

6  
 گيري ميزان مقاومت مدارات اصلي: آزمون اندازه

 A , B , Cبر روي هر س  فاز  -

IEC 62271-1 6.4.1  
 IEC 62271-1 

 8.4 بند 

آزمون  ردگيري شده  مقاومت اندازه

مقاومررت  Ru (Ru 1.2نبايسررتي از 

در معادل قبل از آزمون  افزايش دما 

  .تجاوز کند (،باشد ميآزمون نوعي 

 آزمون ميزان نشتي گاز  7
IEC 62271-1 

 8.5.3 بند
مطابق با قبول  ميزان نشتي قابل

 3از جدول شماره  29رديف 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  27 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

8  
 آزمون تحمل مکانيکي:

 در حالت بي باري کليد

در ولتاژ  COتب  سيکل مر 5انجام 

 نامي تابلو کنترل بصورت اتوماتيک

 
IEC 62271-103 

 
 .نتايج بايد مطابق استاندارد باشد

در مينيمم  COمرتب  سيکل  5انجام 

بصورت  ولتاژ نامي تابلو کنترل

 اتوماتيک

در  COمرتب  سيکل  5انجام 

 ماکزيمم ولتاژ نامي تابلو کنترل

 بصورت اتوماتيک

بصورت  COمرتب  سيکل  5انجام 

 دستي

 ها چک کردن طراحي و ابعاد و اندازه  9
IEC 62271-1 

 7.6 بند

ها و  چک کردن ابعاد و اندازه

طراحي ظاهري براي مطابقت آن 

 با کاالي خريداري شده

 اي هاي نمونه آزمون

11  

ب  تشخي  خريدار، پس از نمون  برداري، تعدادي از آزمونهاي 

ي و يا آزمون هاي خاص بنا ب  تشخي  کارفرما روتين و نوع

در پيوست اسناد مناقص  مشخ  وب  انتخاب خريدار روي 

 کليدهاي مربوط  انجام شود.

استانداردهاي مورد استناد 

در آزمونهاي روتين و 

 نوعي و يا خاص

 هاي استاندارد تامين خواست 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  28 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها دياگرام مدارهاي آزمون :(1وست )يپ
 يان بار ناميمون جر: مدار آز1شکل 

 
 نگ بست يان ري: مدار آزمون جر2شکل 

 
 

 

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  29 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يخازن يان هايجرمدار آزمون   :3شکل 

 

 نيزم يخطاقطع ان يمدار آزمون جر  :4شکل 

 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  30 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 نيزم يشارژ کابل و خ  تحت خطا قطع اني: مدار آزمون جر5شکل 

 
 ان وصل اتصال کوتاهي: مدار آزمون جر6شکل 

 
  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  31 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

آلـودگي   انتخاب سـطح  جدول راهنماي و 1،2بندي آلودگيشه راهنماي پهنهنق (:2پيوست )

 منطقه

 
  

                                                 
هاي موجود در آن تحقيق كل  بوده و ايستگاه نقشه فوق نتيجه گزارش جلد اول از تحقيق  پژوهشگاه نيرو در خصوص استاندارد مناطق خاص 1

ن كشور را در برنگرفته و نيز عواملي از قبيل كارخانجات صنعتي آالينده و... كه ممكن است آلودگي آن منطقه را تحت تأثير قرار دهد در اي

 است. بندي در نظر گرفته نشده است ، همچنين در بكارگيري اين نقشه رعايت هماهنگي عايقي الزامي طبقه
 در مناطق با منابع آلودگي صنعتي و موضعي رعايت موارد فني الزامي است. 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 20 هاي هوايي يون در شبكهستم اتوماستفاده در سياس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  32 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه1جدول شماره )

 رديف
سطح 

 آلودگي
 شرايط منطقه

1  
آلودگي 

 سبک

 نواحي بدون تاسيسات صنعتي و داراي تراکم مسکوني محدود -

 تراکم صنعتي و خانگي محدود ولي داراي باد و باراني متناوب نواحي با -

 نواحي کشاورزي -

 مناطق کوهستاني -

 وزدکيلومتر فاصل  از دريا ک  بادي از دريا ب  آنها نمي 21نواحي با حداقل  -

2  
آلودگي 

 متوس 

 نواحي صنعتي ک  دود آلوده کننده توليد نمي کنند و مناطق مسکوني با تراکم متوس  -

 نواحي با تراکم صنعتي و خانگي باال ولي داراي باد و باران هاي متناوب -

 نواحي ک  با ساحل فاصل  چندين کيلومتري دارند ولي در معرض وزش بادهاي دريايي قرار دارند -

3  
آلودگي 

 سنگين

 مناطق با تراکم صنعتي باال و حوم  شهري بزرگ با تراکم وسايل گرمايشي آلوده کننده باال -

 قرار دارندپمناطق نزديک دريا يا مناطقي ک  در هر صورت در معرض بادهاي نسبتاً شديد دريايي  -

4   

آلودگي 

خيلي 

 سنگين

مناطقي ک  در معرض گرد و خاك هاي هادي و دودهاي صنعتي ک  الي  هاي ضخيم هادي توليد  -

 کنند قرار دارند مي

ن آب دريا يا بادهاي شديد آلوده دريا قرار نواحي بسيار نزديک ب  ساحل ک  در معرض پاشيد -

 گيرند مي

نواحي بياباني ک  براي مدت هاي طوالني بدون باران و در معرض وزش بادهاي شديد همراه با  -

 گيرندماس  و نمک بطور منظم قرار مي

5  
آلودگي 

 ويژه

 نوار ساحلي جنوب کشور -

يعي قرار دارند مانند کارخانجات گچ و مناطقي ک  در معرض آلودگي بسيار سنگين صنعتي و طب -

 سيمان

 





 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  2 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 فهرست مطالب

 3 ............................... گازي بار زير قطع قابل کليدهاي فني مشخصات بررسي تخصصي جلسات در کننده مشارکت اعضاي

 5 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ............................................................................................................................................. كاربرد دامنه و هدف -1

 5 ......................................................................................................................................................... اجرا محدوده -2

 5 ..................................................................................................................................... استناد مورد استانداردهاي -3

 6 ................................................................................................................................................... كار انجام دستور -4

 6 ................................................................................................................................... جداول تكميل روش -4-1

 7 .............................................................................................................................. نهايي امتياز تعيين روش -4-2

 16 ...................................................................................................................... فني امتيازهاي محاسبه نحوة -4-3

 18 ............................................................................................................................................................. هاآزمون -5

 25 ................................................................................................................. هاآزمون مدارهاي دياگرام(: 1) پيوست

 28 .......................... منطقه آلودگيسطح انتخاب راهنماي جدول و آلودگي بنديپهنه راهنماي نقشه(: 2) پيوست

 

 

 جداولفهرست 
 8 .......................................... برداريبهره و نصب محل ومشخصات شرايط و خريدار هاي خواسته( 1) شماره جدول

 9 .............................................................................................................. پيشنهادي كاالي مهشناسنا( 2) شماره جدول

 10 ...................................................................................................................... اجباري مشخصات( 3) شماره جدول

 15 ................................................................................ كاال امتيازدهي و پيشنهادي فني مشخصات( 4) شماره جدول

 18 .................................................................................................................................. ها آزمون –( 5) شماره جدول

 29 ........................................................................................ منطقه آلودگي سطح انتخاب راهنماي( 6) شماره جدول

 
 

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  3 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 سي مشخصات فني كليدهاي قابل قطع زير بار گازياعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي برر

تروانير بر     هاي سازنده و تامين کننده تجهيزات، اساتيد دانشگاه و شررکت  هاي توزيع برق، شرکت با تشکر از نمايندگان محترم شرکت

هاي تخصصي و نهايي کردن اين دستورالعمل با حضور در  شرح زير ک  در مراحل مختلف تهي  و بازنگري پيش نويس و انجام بررسي

جلسات و اعالم نقط  نظرات کارشناسي موجبات هرچ  پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً بازنگري اين دسرتورالعمل توسر    

 ران از دفتر فني و مهندسي توزيع شرکت توانير انجام شده است.آقاي مهندس رسول نو

 شرکت توانير آقاي دکتر مجتبي خدرزاده  1

 شرکت توانير آقاي مهندس مهرداد صمدي  2

 دانشگاه تهران اميرعباس شايگاني اکملآقاي دکتر   3

 دانشگاه تهران آقاي مهندس ميالد محمد حسين  4

 ه فشار قوي پژوهشگاه نيروآزمايشگا آقاي مهندس سيامک ابيضي  5

 يانرژ عيصنا يها شگاهيآزما يدزک يدکتر حامد هاشم يآقا  6

 يانرژآزمايشگاه هاي صنايع  خانم مهندس مهسان ميرفالح  7

 پژوهشگاه نيرو خانم مهندس ليال عبدي  8

 پژوهشگاه نيرو مونا رنجبرخانم مهندس   9

 پژوهشگاه نيرو هادي نوروزي آقاي مهندس  11

 شرکت توانير دس سارا قرشيخانم مهن  11

 شرکت توانير رسول نوران آقاي مهندس  12

 شرکت توزيع برق شهرستان مشهد آقاي مهندس محسن ابوترابي  13

 شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز آقاي مهندس حسن جباري   14

 شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان  آقاي مهندس افشين عالء   15

 شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان ن فاضلي آقاي مهندس پيما  16

 شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي آقاي مهندس احمد جوانشير  17

 شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي آقاي مهندس محسن ميرزاخاني   18

 شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر آقاي مهندس سيد مهدي صالحي زاده  19

 تهران بزرگ شرکت توزيع نيروي برق صمدي جواد آقاي مهندس  21

 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي محمدرضا محسن زاده آقاي مهندس  21



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  4 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس حميد رضايي   22

  شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس مجتبي عليمحمدي  23

 شرکت باس  پژوه آقاي دکتر اسفنديار بامداد  24

 شرکت باس  کليد ضا رضاييآقاي مهندس محمدر  25

 شرکت تابش تابلو آقاي مهندس مهدي فتحي رضايي  26

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس طهمورث حيدري  27

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس عباس کشاورز صالح  28

 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  5 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 مقدمه 
يارهراي فنري مر بر برر     نظر ب  اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و کنترل کيفيت تجهيزات و توجر  بر  مع        

)متشرکل از   كليـدهاي فشارمتوسـط  ها، اين سند تنظيم و پس از طررح و تاييرد در کميتر  تخصصري      عملکرد آن

و اساتيد دانشگاهي( نهايي شده است. گيرندگان سند موظفند  هاي توزيع نيروي برق، سازندگان تکارشناسان شرک

 20هـاي هـوايي   در شـبكه بـه منظـور اسـتفاده    گازي  رقابل قطع زير با كليدهاي )سكسيونر(در هنگام خريرد  

، آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسري و ارزيرابي فنري،    )بدون اتوماسيون( كيلوولت

شده، نسبت ب  ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام   براساس اين دستورالعمل و با توج  ب  مدارك و مستندات ارائ 

 .کنند

 

 هدف و دامنه کاربرد  -1
)سكسـيونر(  كليـدهاي  و خريرد  هاي کيفي در انتخاب    درتعيين ويژگيياين سند با هدف ايجاد وحدت رو

و تهير  اسرناد    )بدون اتوماسـيون( كيلوولت  20هاي هوايي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در شبكه

ء سطح کيفي تجهيزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقا و خريد مناقص ، هماهنگ سازي و شفافيت در امر توليد

در دستورالعمل حاضر امکان خريد کليد با قابليت نصب موتور در آينده ب  منظور پيش بيني  آنها تنظيم شده است.

استفاده در سيستم اتوماسيون با توج  ب  هزين  باالي نصب موتور براي کليد در حال بهرره بررداري حرشف شرده     

اي براي استفاده از کليد در سيستم اتوماسيون را داشرت  باشرد،    انچ  شرکت توزيع در آيندة نزديک برنام است. چن

هراي کليردهاي )سکسريونر      تعيين الزامرات، معيارهراي ارزيرابي فنري و آزمرون     »پيشنهاد مي شود از دستورالعمل 

« کيلوولرت  21هاي هروايي    اسيون در شبک سکشنااليزر( قابل قطع زير بار گازي ب  منظور استفاده در سيستم اتوم

 استفاده گردد.

 

 محدوده اجرا -2
 باشند. مي هاي توزيع نيروي برق کشور شرکت ر ويشرکت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل 

 استناد استانداردهاي مورد -3
نظرر   دهراي مرور   هاي انجام آزمايشها براي کنتررل شراخ    مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و روي 

در زمران تنظريم ايرن     ( و استانداردهاي کشورهاي صنعتي پيشرفت  اسرت. IEC)با تأکيد بر المللي استانداردهاي بين



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  6 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

هراي   براين اساس، اسرتاندارد  دستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق کشور در اين زمين  تدوين نشده است.

 اند:  استناد قرارگرفت  زير در اين دستورالعمل مورد
1- IEC 60815, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 

2- IEC 62271-103, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 103: Switches for rated 

voltages above 1 kV up to and including 52 kV", 2011-06  

3- IEC 62271-1, "High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications", 

2017-07 

4- IEC 62271-102, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 102: Alternating current 

disconnectors and earthing switches", 2013-02 

5- IEEE Std C37.74, "IEEE Standard Requirements for Subsurface, Vault, and Padmounted 

Load-Interrupter Switchgear and Fused Load-Interrupter Switchgear for Alternating Current 

Systems up to 38 kV", 2014 

6- IEC 62217, " Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use – General definitions, test 

methods and acceptance criteria", 2012-09 

 انجام کار دستور -4

 روش تكميل جداول -4-1
مراحل تکميل شود.  انجام مي« محاسب  امتيازات فني»و « مشخصات اجباري»بخش  بررسي مشخصات فني در دو  

 ها ب  شرح زير است: جداول و استفاده از آن

  قطع قابل  (  سکشنااليزر)سکسيونركليدهاي هاي خود در ارتباط با  ( خواست 1جدول شماره ) درخريدار

و همچنرين   كيلوولـت  20هـاي هـوايي   زير بار گازي به منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبكه

 نمايد. برداري را اعالم مي شراي  و مشخصات محل نصب و بهره

  ( فروشنده اطالعاتي از کاالي پيشنهادي و سابق 2در جدول شماره )  کند. توليد و عرض  آن ارائ  مي 

   الزامرات و مشخصرات    ( الزامي است و فروشرنده بايرد   3بل قبول مندرج در جدول شماره )مقادير قا  ارائ

اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تضمين نمايد. درصورت عردم  

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

 هاي م بر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل کيفي کاالي مرورد نظرر بر  همرراه      ( مشخص 4اره )در جدول شم

شرود و سرتون    بايد توسر  فروشرنده تکميرل   « مقدار پيشنهادي»ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

گرردد.  ( تکميرل  2-4) توس  کميت  فني خريد و با توج  ب  روش ارزيابي تعيين شده در بند« امتياز نهايي»

 صفحات مربوط ب  اين جدول نيز بايد توس  فروشنده مهر و امضا شود.

 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  7 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
با توج  ب  مقادير پيشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي جردول   بايد، کميت  فني خريد براي تعيين امتياز کيفي

)در ادام  جردول   متياز دهي هر کدام از بندهاي فوق( و مطابق با روش ارزيابي و ا4)جدول شماره  امتياز دهي کاال

منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شرده در ضرريب    111( امتيازي را بر مبناي 4شماره 

آيرد.  بدست مري  111م بر يتقس وزني مربوط  بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز کل از مجموع امتيازهاي نهايي



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  8 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 1برداري بهره شرايط ومشخصات محل نصب وهاي خريدار و  خواسته( 1ماره )جدول ش

يرد
 ف

 خواست  خريدار نوع خواست 

 نوع سکسيونر  1
)سکسيونر( قابل قطع زير بار گازي ب  منظور استفاده کليدهاي 

 کيلوولت )بدون اتوماسيون( 21هاي هوايي در شبک 

 دستگاه  ---- تعداد  2

کلمپ افشان داراي پوشش عايق و  يداشتن جمپرهاي با هاد  3

بي متال مناسب جهت اتصال ب  شبک  هوايي آلومينيوم با  هاي

 ميليمتر مربع 121و با سطح مقطع  متر 2طول حداقل 
 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □

4  
نشان )با جبران ساز حرارتي يا با نمودار دمايي(  Gaugeوجود 

  زفشار گاميزان دهنده 
 نداشت  باشد   □               2داشت  باشد   □

 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □ کليد در محل عملکردمکانيکي جهت جلوگيري از قفل ايمني سيستم   5

ف
ردي

 

  مقدار  واحد شرح مشخص 

ف
ردي

 

 مقدار  واحد شرح مشخص 

  m ح درياارتفاع از سط kV 21  8 (Ue) ولتاژ نامي سيستم 1

  g شتاب زمين لرزه Ue (max) kV 24  9 حداکثر ولتاژ سيستم 2

º حداقل درج  حرارت محي  خارج Hz 51  11 فرکانس نامي سيستم 3
C  

º حداکثر درج  حرارت محي  خارج 11  3 - تعداد فازها 4
C  

º روزگرمترين متوس  دماي  12   - 3ميزان آلودگي محي  5
C  

º متوس  دماي ساليان  13   - سبيرطوبت ندرصد  6
C  

 - نيستم زميس 7
ن شده يزم

 ر م بريغ
    

 

                                                 
  شود. اين جدول توس  خريدار تکميل مي 1
اي فشار  رهگيري دو قابليت اندازهيت( و نيز الزامي بودن ؤو دشواري ر gaugeيت و قرائت اين وسيل  )آلودگي صفح  ؤبا توج  ب  مشکالت ر 2

با کيفيت )با جبران ساز حرارتي يا نمودار دمايي و نشتي   gaugeهاي ناشي از نصب  ، هزين Flagبا  نشان دهنده وضعيت فشار گازو  گاز

 فشار گاز سفارش داده شود. gaugeگردد ک  کليد بدون  اکيداً توصي  مي توجي  ندارد، لشاپايين( 
،  جنس بدن  کليد. در مناطق با آلودگي ويژه، (2بر اساس پيوست ) )يا ويژه( ، سنگين يا فوق سنگينبر حسب آلودگي منطق ، سبک، متوس  3

 گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده با توج  ب  نوع آلودگي  ضخامت پوشش گالوانيزه سکو و ساير موارد



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  9 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :هاد دهندهپيشننام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  1( شناسنامه كاالي پيشنهادي2جدول شماره )

  کشور سازنده  1

  )نام شرکت( سکسيونر نام سازنده  2

  سال ساخت  3

  ...( عرض  کننده انحصاري و -نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماينده رسمي  4

  با درج کد سفارش نوع و تيپ کاال  5

  دارانيو اطالعات تماس با خر فهرست خريداران با ذکر نام، کشور، تاريخ و ميزان فروش  6

  سابق  کارخان  در ساخت اين نوع تجهيزات  7

  يارائ  دستورالعمل نصب ب  صورت کتابچ  و فيلم آموزشنحوه   8

  ييس و نگهداري ب  صورت کتابچ  و فيلم آموزشبرداري و سرو ارائ  دستورالعمل بهرهنحوه   9

  نحوه آموزش تخصصي کارشناسان معرفي شده در زمان ساخت و تحويل  11

  مدت زمان گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت خرابي  11

  قطعاتکلي   مدت زمان گارانتي تعويض  12

  مدت زمان خدمات پس از فروش  13

  نصب و تعمير و خدمات پس از فروش تجهيز  ،توليد ي  ها  سابق  پيشنهاد دهنده در زمينيارا  14

  حداکثر زمان تحويل  15

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  16

                                                 

هاي ضميم   ي درج مطالب، با ذکر شماره صفح ، از برگ در صورت کمبود فضا براتکميل مي شود. ضمنا   پيشنهاد دهندهاين جدول توس   -1

 استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  10 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 نوع كليد و مكانيزم قطع

  E31 & M1 --- ديکالس کل  1

 SF6 گاز --- قطع و محي  محفظ نوع عايق   2

قطع و وصل با فنر انجام ---  نوع مکانيزم عملکرد  3  

 --- مکانيزم قطع و وصل نوع  4

امکان قطع  و يکيمکان استفاده از حداقل تجهيزات

ق و عدم استفاده يک عايو وصل از باال توس  است

نييره راب  در پايل  و دستگياز م  

5  
مستقل بودن سرعت قطع و وصل کليرد از سررعت عملکررد    

 ستي اپراتورد
 الزامي است ---

 الزامي است --- (يتقابل رو) در محلقطع و وصل وجود شمارنده تعداد   6

7  
و جهت رويت وضعيت کليد  يبراوجود نشان دهنده مناسب 

 عملکرد
 الزامي است ---

1112 مرتب  عملکرد )قطع و وصل( درجريان نامي سيکل حداقل تعداد   8
 

 1111 مرتب  وصل( مکانيکيحداقل تعداد عملکرد )قطع و   9

53 مرتب  حداقل تعداد دفعات وصل زير اتصال کوتاه   11  

  N 251 حداکثر نيروي مورد نياز براي قطع دستي کليد    11

12  
محدوده دماي محيط براي عملكرد )در جريان نامي و بدون 

 جريان(
º
C 

 -25 ≥محدوده دما  ≥+ 40

هوايي  تبصره: چنانچه كليد براي منطقه آب و

( 1ص )با توجه به اطالعات مندرج در جدول خا

شود محدوده كاري فوق با توجه به  تهيه مي

 تغيير خواهد بود. قابل استاندارد مربوطه

                                                 
  نيز مجاز مي باشد. E2تا دو سال از زمان ابالغ اين دستورالعمل کالس  1
 .مي باشد 31مقدار الزامي  E2در کالس  2

 مي باشد. 3مقدار الزامي  E2در کالس  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  11 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

هاي قابل تحمل جريان  

)(جريان نامي  13 rI A 631 

)(کوتاه مدت نامي جريان قابل تحملحداقل   14 KI1 kA 16 

)( 2يک جريان قابل تحملحداقل پ  15 PI kA 41 

)(حداقل جريان وصل اتصال کوتاه  16 maI kA 41 

)( اتصال کوتاه تحمل حداقل طول مدت  17 Kt Sec 1 

),( جريان قطع رينگ بست   18 pptrloop II A 631 

)( حداقل جريان قطع شارژ خ  هوايي  19 lcI A 5 1  

)( حداقل جريان قطع شارژ کابل  21 ccI A 16 

 ولتاژهاي قابل تحمل

21  

حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدرت ب  مدت يرک دقيقر    

 1111)براي ارتفاع ترا   در شراي  خشک ب  زمين و بين فازها

 متر(

kV 51 

22  

ت ب  مدت يرک دقيقر    حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدر

 Across Isolation) در شراي  خشک برين فواصرل ايزولر    

Distance)  متر( 1111)براي ارتفاع تا 

kV 61 

23  
اي قابل تحمرل ناشري از صراعق  بر       حداقل ولتاژ موج ضرب 

 متر( 1111)براي ارتفاع تا  زمين و بين فازها
kV ±125 

24  
صراعق  برين   حداقل ولتاژ موج ضرب  اي قابل تحمل ناشي از 

 متر( 1111)براي ارتفاع تا  فواصل ايزول 
kV ±145 

 سيستم گاز 

 الزامي است --- مکانيکي  اينترالك افت فشار گاز   25

 درصد 1 5 --- حداکثر ميزان نشت گاز در سال  26

 الزامي است --- اي فشار گاز  گيري دورهقابليت اندازه  27

                                                 
1
 rated short-time withstand current 

2
 Ik×2.5 



 

 
 وزارت نيـرو
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كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  12 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

زامي استال --- Flagبا  نشان دهنده وضعيت فشار گاز  28  

 الزامي است --- دريچ  انفجار گاز  29

 11 سال حداقل زمان بين پر کردن مجدد گاز  31

 الزامي است --- از آننگهداري  شارژ گاز وارائ  دستورالعمل   31

 ساير مشخصات

 پليمري --- ها نوع مقره  32

33  
هاي پليمري در محل نصب بدون تخلي   امکان تعويض مقره

 گاز
 الزامي است ---

 mm 221  1اقل فاصل  فازها از يکديگرحد  34

 2حداقل فاصل  خزشي  35

 
mm 

ميليمتر و براي  744براي مناطق فوق سنگين 

ميليمتر 611مناطق سنگين وساير مناطق   

 IP IP54 محفظ  مکانيزم کليدحداقل درج  حفاظت   36

 IK IK10 حداقل درج  حفاظت مکانيکي بدن  فلزي  37

--- درج  حفاظت محفظ  گاز کليد  38  IP67 

 --- 3جنس بدن  کليد  39
مخصوص نصب  ورق استنلس استيل ضد اسيد

 ميليمتر 3در فضاي آزاد با ضخامت حداقل 

41  
بندي مناسب روي پالت و داخل جعب  چوبي برا پوشرش    بست 

 حفاظتي جهت جلوگيري از رطوبت
 الزامي است ---

41  
بيني يک ترمينال زمين با يک بست مناسب برروي بدنر    پيش

   با عالمت زمين حفاظتي مشخ  شده استکليد ک
 الزامي است ---

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  اي مناطق با آلودگي ويژه، حداقل مقدار فاصل  فازها از يکديگر بابر 1
 .براي مناطق با آلودگي ويژه، حداقل مقدار فاصل  خزشي با توج  ب  نظر کارفرما و مشاور تعيين مي گردد 2
  گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده   نوع آلودگي جنس بدن  کليد با توج  ب  براي مناطق با آلودگي ويژه، 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  13 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

42  

 85با حرداقل ضرخامت    مناسبگالوانيزه گرم و ارائ  سکوي 

هراي موجرود در    برروي انواع پاي  جهت نصب کليد 1ميکرون

 هاي توزيع شبک 

 الزامي است ---

 خدمات

43  
اعتبار از شرکت  خيداراي تار تيصالح دييتا يئ  گواهاار

 2شده ليشده و نمون  تحو ارائ  ي مدلبرا ريتوان
 الزامي است ---

44  

 3معتبر شگاهياز آزما يآزمون هاي نوع يدارا بودن گواه

( و اعالم 5هاي کاال )جدول شماره  نآزمو مطابق با فهرست

دستگاه  اي داريخر ندهينما ديامکان بازد جاديو ا ديزمان تول

 هاي جاري  نظارت از مراحل انجام آزمون

 زامي استال ---

 الزامي است --- هاي روتين براي کلي  سکسيونرها  انجام آزمون  45

 --- پالك مشخصات  46

 نصب پالك مشخصات در محل مناسب و خوانا
و غير قابل پاك شدن و ضد بصورت حک شده 

 زنگ با مشخصات زير برروي آن الزامي است:
نوع، مدل و کالس الکتريکي و  نام سازنده،

، ولتاژ ناميره سريال کليد، شما مکانيکي کليد،
قابل ، جريان (BIL)سطح عايقي ،جريان نامي

تحمل جريان ، مدت زمان مدت نامي کوتاه تحمل
وزن،  مدت نامي، فشار نامي محفظ  گاز، کوتاه

 سال ساخت

47  
فيلم  و ارائ  دستورالعمل نصب فارسي ب  صورت کتابچ 

 آموزشي 
--- 

 الزامي است

48  
برداري و سرويس و نگهداري فارسي ارائ  دستورالعمل بهره 

 ب  صورت کتابچ  وفيلم آموزشي
 الزامي است ---

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  با ضخامت سکوحداقل  براي مناطق با آلودگي ويژه، 1
   اين بند ب  صورت يک مشخص  امتيازي مي باشد.  تا دو سال از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، 2

 . باشدي م مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير اي ILAC عضو يالملل نيمعتبر ب شگاههاييمامعتبر، آز شگاهيمنظور از آزما 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  14 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

  دو سال پس از تحويلحداقل   سال گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت خرابي  49

 يک ماه ماه در صورت خرابيحداکثر زمان جايگزيني تجهيز   51

51  
 گارانتي عدم نشتي گاز 

 سال
سال از زمان  3 سال از زمان تحويل يا 5حداقل 

 برقدار شدن )هر کدام زودتر برسد(

 سال 11حداقل  سال ارائ  خدمات پس از فروش  52



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  15 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 1( مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كاال4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي

ضريب 

 وزني
 امتياز

امتياز 

 نهايي

   11 3  1-3-4بند  مرتب  جريان نامي  در عملکرد )قطع و وصل( سيکل تعداد  1

   9 7  2-3-4بند  مرتب  عملکرد )قطع و وصل( مکانيکي سيکل تعداد  2

I)تحمل حرارتي جريان اتصال کوتاه   3
2
 t ) A

2
 s  13 1  3-3-4بند   

   25 2  4-3-4بند  مرتب  وصل اتصال کوتاه تعداد  4

   11 9  5-3-4د بن سال ، آموزش و خدمات پس از فروشگارانتي  5

   11 6  6-3-4بند  ---   بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره  6

   9 9  7-3-4بند  --- احراز اصالت کارخان  سازنده  7

8  
اعتبررار از  خيداراي تررار تيصررالح دييررتا يئرر  گررواهاار

 ريشرکت توان
  8-3-4بند  ---

3 8 
  

  --- 111% جمع امتياز 

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



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  16 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يامتيازهاي فن هنحوة محاسب -4-3
 ( باشد، بايد مستندات معتبر مربوط  ارائ  شود.3براي  مواردي ک  ادعاي سازنده بيش از مقادير اجباري جدول شماره ) توجه:

 يان نامي)قطع و وصل( درجرعملكرد  كليس تعداد -4-3-1

از و سرقف امتير  تعلق گرفت   61 امتيازمرتب ،  31معادل  تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل( درجريان نامي ب  ازاي

 باشد. مي 111

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+7  

 مرتب   مي باشد.  31برابر  E2مقدار اجباري  بر اساس کالس   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 عملكرد )قطع و وصل( مكانيكي كليس تعداد -4-3-2

افزايش،  درصد 2 5و ب  ازاي هر  61 امتياز مرتب ، 5111معادل  يکيمکانعملکرد قطع و وصل کل يس تعداد ب  ازاي

 گردد.مي منظور 111تا سقف امتياز اضاف  امتياز  1

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+41  

Iان اتصال كوتاه )يجر يتحمل حرارت -4-3-3
2
 t) 

Iکوتاه ان اتصال يجر يحرارتتحمل ب  ازاي 
2
t))، A

2
s 116×256،  1 ،فرزايش ا درصرد  11 و بر  ازاي هرر   61 امتيراز 

 گردد.مي منظور 111تا سقف امتياز  اضاف  امتياز

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+11  

 وصل اتصال كوتاه تعداد -4-3-4

 باشد. مي 111و سقف امتياز  61امتياز مرتب ،  3معادل وصل اتصال کوتاه  تعدادب  ازاي 

مقدار پيشنهادي(  = امتياز – ×)مقدار اجباري  61+11  

 مرتب   مي باشد.  3برابر  E2مقدار اجباري  بر اساس کالس   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 آموزش و خدمات پس از فروش ،گارانتي -4-3-5

 امتياز گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش

دو  يان گارانتيبعد از پا و کل کليد عاتض قطير و تعويتعم يگارانتتعهد 

  يسال  اول
 از( يامت 24 از )حداکثريامت 8هر سال  يب  ازا

 11 ران يداشتن امکانات ارائ  خدمات پس از فروش مناسب در داخل ا

 6 برداري  ارائ  آموزش در محل خريدار بر اساس مستندات نصب و بهره

 مي باشد. 111شد. حداکثر امتياز جمع خواهد  61امتياز جدول فوق با عدد 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  17 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

  ت بهره برداريسوابق فروشنده و رضا -4-3-6

 امتياز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

 8 ارائ  سابق  فروش در ايران

 4 ارائ  سابق  فروش در کشور سازنده

 4 ارائ  سابق  فروش در خارج از کشور سازنده

وابق استفاده از محصول در گزار( با توج  ب  س بردار )مناقص  رضايت بهره

 هاي توزيع با ارائ  گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت شرکت مناقص 
16 

 8 کيفيت و کفايت اسناد ارائ  شده

 باشد. مي 111حداکثر امتياز  جمع خواهد شد. 61از جدول فوق با عدد يامت

 احراز اصالت كارخانه سازنده -4-3-7

 امتياز معيار رديف

 11 ونر در ايرانيمعرفي توزيع کننده مجاز سکسبر  گواهي دالارئ   1

 21 توليد تحت ليسانس شرکت سازنده خارجي معتبر ارائ  گواهي 2

 41 ارائ  پيشنهاد توس  خود سازنده داخلي 3

 

 .باشدمي 61امتياز کسب شده از جدول فوق ب  اضاف   حاصل امتياز نهايي

 رياز شركت تواناعتبار  خيداراي تار تيصالح دييتا يگواهارائه  -4-3-8

عدم ارائ  اين امتياز و در صورت  111، در صورت ارائ  گواهي تاييد صالحيت داراي تاريخ اعتبار از شرکت توانير

 .امتياز تعلق مي گيرد 61  گواهي،

 ب  صورت يک مشخص  امتيازي خواهد بود.  3جدول  1اين بند تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  18 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها نآزمو -5
 ها آزمون –( 5اره )جدول شم

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 ينوع يها آزمون

1  

در حالت  (Hz 51)آزمون استقامت عايقي ولتاژ فرکانس قدرت 

 دقيق  1 خشک

 حالت زير است: س اين آزمون شامل 

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلهرا در حرالي کر      -

اعمال  (kV 51) ولتاژ ،باشند ين ميبقي  پلها و بدن  زم

 .شود مي

در حرالي کر  بقير      باز و ب  هريرک از ترمينالهرا   دکلي -

 (kV 51) ولترراژ ،ترمينالهررا و بدنرر  زمررين مرري باشررند

 .شود اعمال مي

نرال  يترمکليد باز و ب  هريک از ترمينالها در حالي کر    -

مري   شرناور بقي  ترمينالهرا و بدنر    ن شده و يمقابل زم

)فاصررل   اعمررال مرري شررود  (kV 61) لترراژو ،باشررند

 .ون(يزوالسيا

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند  

)در صورت وجود تقارن در 

 11قطب ها ب  جدول 

 مراجع  شود(استاندارد 

  عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  

در   (Hz 51)آزمرون اسررتقامت عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت  

 دقيق  1مرطوب حالت 

آزمونهراي    1 ذکرشده در رديف حالت س  شاملاين آزمون نيز 

 باشد.نوعي مي

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند 

 عدم بروز تخلي  الکتريکي 

)در صورت بروز تخلي  الکتريکي 

سطحي ب  شرط عدم آسيب بوشينگ 

 مي توان يک بار آزمون را تکرار کرد.(

3  

هراي   پالريتر  مرتب  براي هريک از  15: آزمون ولتاژ ضرب  عايقي

 مطابق با استانداردمثبت و منفي 
  ± 125 kV  - 1.2 *50 μs 

آزمونهراي    1 اين آزمون نيز شامل س  حالت ذکرشده در رديف

 باشد.نوعي مي

 باشد. يم kV 145 ±ون يزوالسيحالت فاصل  ا يولتاژ تست برا

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.2بند 

با  مطابق عدم بروز تخلي  الکتريکي

 استاندارد

4  
 يبررررا يآزمرررون طراحررر 

 يکونيليس ينگ هايبوش

آزمون خوردگي و ايجاد مسير 

 (ي)م  نمک هادي

IEC 62217  
 9.3.3بند 

 

عدم ايجاد مسير هاي هادي روي 

ميلي متر  3عايق، فرسايش عايق زير 

و عدم پديدار شدن سطح هست ، عدم 

سوراخ شدگي و يا پارگي روکش و 

 يا يراق آالت



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  19 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5اره )جدول شم

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 ون پيرشدگي تسريع شدهآزم

(UV) 

IEC 62217  
 9.3.2بند 

 

 بعد از آزمون، صافي سطح نمون 

(Rz در يک طول حداقلي )ميلي  2 5

 .ميکرون باشد 111متر نبايد بيشتر از 

  IEC 62217 آزمون سختي
 9.3.1بند 

 

سختي مواد روکش بعد از فرايند 

نسبت ب   ±21جوشش نبايد بيش از 

 .نمايد نمون  اولي  تغيير

  IEC 62217 اشتعالآزمون 
 9.3.4بند 

 

 بايد نمون  مطابق تعريف استاندارد

 IEC 60695-11-10 در گروه 

HB40  وv0 قرار بگيرد. 

5  

 گيري ميزان مقاومت مدارات اصلي: آزمون اندازه

 A , B , Cبر روي هر س  فاز  -

زايش گيري قبل از آزمون افزايش دما و بعد از آزمون اف اندازه -

  µΩدما بر حسب 

 

IEC 62271-1 

 7.4.4بند 

 مقادير بايستي مطابق استاندارد باشد.

گيري نبايد بيش از  نتايج اين دو اندازه

 .د% اختالف داشت  باشن21

6  

 کليد: 1جريان پيوست آزمون 

 Hz 51با فرکانس  براي هر فاز Irجريان آزمون  -

لت بابت برسرد  مدت آزمون تازماني ک  افزايش دما ب  يک حا -

 در هر ساعت مي باشد K 1يعني افزايش دما کمتر از 

 گيري : نقاط اندازه -

،  ، سرطح بوشرينگ  )قابل دسترسري(  هاي بابت و متحرك کنتاکت

روي  ،بررر روي اتصرراالت آزمررون فاصررل  يررک متررري ترمينالهررا

 کليد محفظ  روي سطحها،  ترمينال

IEC 62271-1 

 7.5بند 

 14شرماره  جردول   نتايج بايد مطرابق 

 .باشد استاندارد

7  

 : (Ik)آزمون جريان قابل تحمل کوتاه مدت  -

 دو فراز مجراور   س  فاز يا ب  باني  1ب  مدت  Ikجريان 

 .اعمال مي گردد

Ik= 16 kA   

 :(Ip)پيک آزمون جريان قابل تحمل  -

Ip= 40 kA   

IEC 62271-1 
 7.6.3 بند

پررس از آزمررون يررک عملکرررد برراز و 

اختالف مقاومت بست  انجام مي شود. 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايرد  

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دمرا انجرام     باشد،

 شود.

                                                 
1 Continuous current tests،  استاندارد(  )همان آزمون افزایش دما در نسخه قبلی 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  20 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5اره )جدول شم

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

8  

   :Imaاتصال کوتاه وصل آزمون جريان 

 .گردد اعمال مي صورت س  فازب   باني  1 2ب  مدت   Imaجريان

N=5  براي کالس(E2 ،3 م) رتب 

 اين تست مي تواند در حالت تک فاز نيز انجام شود.

IEC 62271-103 
 6.101 بند

پررس از آزمررون يررک عملکرررد برراز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايرد  

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

جرام  بايد آزمون افزايش دمرا ان   باشد،

 شود.

 آزمون قطع جريان اکتيو نامي  9

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 630 A; +10%; -0%  

N= 100 CO – Operation 

 (E2،  N=30)براي کالس 
IEC 62271-103 

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 صورتي ک  اين مقدار بيش از % در

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

11  
% جريان اکتيرو  5آزمون قطع 

 نامي

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 31.5 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.1 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

مت بست  انجام مي شود. اختالف مقاو

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

11  
آزمررون قطررع جريرران مرردار  

 بست 

Ur= 4.8 kV; +10%; -0% 

I1= 630 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.2 بند

آزمون يک عملکرد باز و  پس از

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  21 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5اره )جدول شم

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

12  
آزمررون قطررع جريرران نررامي  

 شارژ کابل  

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 16 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

13  
جريران   11-41آزمون قطع %

 نامي شارژ کابل

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 1.6 ~6.4 A; +10%; -

0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 بيش از % در صورتي ک  اين مقدار

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

14  

 

 آزمون قطع جريان شارژ خ 

 

 

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 1.5 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

ز آزمون نبايد کنتاکت ها قبل و بعد ا

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

15  
آزمون قطرع جريران خطراي    

 زمين

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 48 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

نجام مي شود. اختالف مقاومت بست  ا

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  22 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5اره )جدول شم

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

16  

آزمررون قطررع جريرران شررارژ  

کابررل و خرر  تحررت خطرراي 

 زمين

Ur= 24 kV; +10%; -0%  

I1= 27.7 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

17  

 زمون تحمل مکانيکي:آ
 باري کليددر حالت بي 

قبل و بعد از انجام تست 
زير بايستي انجام  موردکامل 
 شود:

 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 ب  صورت دستي

 COمرتب  سيکل  1111انجام 

 دستيبصورت 

 

IEC 62271-103 
 6.102 بند

اختالف مقاومت کنتاکت ها قبل و 

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

 21 از %در صورتي ک  اين مقدار بيش 

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

 آزمون هاي دماي باال و پايين  18
IEC 62271-103 

 6.102.3 بند

اختالف مقاومت کنتاکت ها قبل و 

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

19  

   IPتست 

 IP54  ليد و مکانيزم فرمان:ک

 IP67  محفظ  گاز:

IEC 60529 
IEC 62271-1 

 7.7.1بند 

و  13.6.2  ،13.5.2مطابق بندهاي 

 IEC 60529از استاندارد  14.3

 (J 21بدن  فلزي کليد ) IKتست   21
IEC 62262 

IEC 62271-1 
 7.7.2بند 

بعد از تست, محفظر  نبايرد شکسرت     

شده يرا تغييرر شرکل دهرد همچنرين      

نبايستي عملکررد نرمرال تجهيرزات و    

IP  .مختل شود 

 آزمون ميزان نشتي گاز  21
IEC 60068-2-17  

 IEC 62271-1 
 7.8 بند

مطابق با قبول  ميزان نشتي قابل

 3از جدول شماره  29رديف 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  23 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5اره )جدول شم

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 تست وجود ارتباط و اتصال الکتريکي بين ارت و قطعات فلزي  22
IEC 62271-1 

 7.4.3 بند

قطعرات فلرزي    افت ولتاژ بين ارت و

شامل در و دستگيره و فريم و محفظ  

 V 3کمتر از   ،A 31فلزي در جريان 

 .باشد

 آزمونهاي محيطي  23

 آزمون سرما
IEC 60068-2-1  

IEC 62271-1 
 7.10.4.2 بند 

 داشتن عملکرد صحيح بدون خطا

 مطابق استاندارد

 آزمون گرماي خشک
IEC 60068-2-2  

IEC 62271-1 
 7.10.4.3 بند

 آزمون رطوبت متناوب
IEC 60068-2-3  

IEC 62271-1 
 7.10.4.4 بند

 آزمون لرزش
IEC 60068-2-30  

IEC 62271-1 
 7.10.4.5 بند

چررک کررردن وضررعيت )بررا ولترراژ   

 فرکانس قدرت(

IEC 60068-2-6  
IEC 62271-1 

 7.10.4.6 بند

 هاي جاري آزمون

1  

در  (Hz 51)آزمررون اسررتقامت عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت 

 kV 51 دقيق  1 حالت خشک

 اين آزمون در دو حالت زير انجام ميشود:

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلهرا در حرالي کر      -

 شود باشند ولتاژ اعمال مي بقي  پلها و بدن  زمين مي

کليد باز و ب  هريرک از ترمينالهرا در حرالي کر  بقير        -

 شود ال ميباشند ولتاژ اعم ترمينالها و بدن  زمين مي

IEC 60060-1, -2 
 IEC 62271-1 

 8.2 بند 

)در صورت وجود تقارن در 

 11قطب ها ب  جدول 

 استاندارد مراجع  شود(

  عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  
 گيري ميزان مقاومت مدارات اصلي: آزمون اندازه

 A , B , Cبر روي هر س  فاز  -

IEC 62271-1 6.4.1  
 IEC 62271-1 

 8.4 بند 

آزمرون   درگيري شرده   مت اندازهمقاو

مقاومررت  Ru (Ru 1.2نبايسررتي از 

در معادل قبل از آزمون  افرزايش دمرا   

 تجاوز کند  (،باشد ميآزمون نوعي 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  24 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5اره )جدول شم

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 آزمون ميزان نشتي گاز  3
IEC 62271-1 

 8.5.3 بند
مطابق با قبول  ميزان نشتي قابل

 3از جدول شماره  29رديف 

4  
 آزمون تحمل مکانيکي:

 اري کليددر حالت بي ب

بصورت  COمرتب  سيکل  11انجام 

 دستي

 
IEC 62271-103 

 
 .نتايج بايد مطابق استاندارد باشد

 ها چک کردن طراحي و ابعاد و اندازه  5
IEC 62271-1 

 7.6 بند

ها و طراحي  چک کردن ابعاد و اندازه

ظاهري براي مطابقت آن با کاالي 

 خريداري شده

 اي هاي نمونه آزمون

6  

ريدار، پس از نمون  برداري، تعدادي از آزمونهاي ب  تشخي  خ

روتين و نوعي و يا آزمون هاي خاص بنا ب  تشخي  کارفرما 

در پيوست اسناد مناقص  مشخ  وب  انتخاب خريدار روي 

 کليدهاي مربوط  انجام شود.

استانداردهاي مورد استناد 

در آزمونهاي روتين و 

 نوعي و يا خاص

 اردهاي استاند تامين خواست 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  25 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها دياگرام مدارهاي آزمون :(1وست )يپ
 يان بار نامي: مدار آزمون جر1شکل 

 
 نگ بست يان ري: مدار آزمون جر2شکل 

 
 

 

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  26 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يخازن يان هايجرمدار آزمون   :3شکل 

 

 نيزم يخطاقطع ان يمدار آزمون جر  :4شکل 

 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  27 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 نيزم يشارژ کابل و خ  تحت خطا قطع اني: مدار آزمون جر5شکل 

 
 ان وصل اتصال کوتاهي: مدار آزمون جر6شکل 

 
  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي رزيابي فني الزامات و معيارهاي ا

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  28 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

آلـودگي   انتخاب سـطح  جدول راهنماي و 1،2بندي آلودگينقشه راهنماي پهنه (:2پيوست )

 منطقه

 
  

                                                 
هاي موجود در آن تحقيق کل کشور را در  نقشه فوق نتيجه گزارش جلد اول از تحقيق  پژوهشگاه نيرو در خصوص استاندارد مناطق خاص بوده و ایستگاه 1

بندي در نظر گرفته نشده  در این طبقهبرنگرفته و نيز عواملی از قبيل کارخانجات صنعتی آالینده و... که ممکن است آلودگی آن منطقه را تحت تأثير قرار دهد 
 است ، همچنين در بکارگيري این نقشه رعایت هماهنگی عایقی الزامی است.

 در مناطق با منابع آلودگی صنعتی و موضعی رعایت موارد فنی الزامی است. 2
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 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 20هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  29 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه1جدول شماره )

 شرايط منطقه سطح آلودگي رديف

 آلودگي سبک  1

 بدون تاسيسات صنعتي و داراي تراکم مسکوني محدود نواحي -

 نواحي با تراکم صنعتي و خانگي محدود ولي داراي باد و باراني متناوب -

 نواحي کشاورزي -

 مناطق کوهستاني -

 وزدکيلومتر فاصل  از دريا ک  بادي از دريا ب  آنها نمي 21نواحي با حداقل  -

 آلودگي متوس   2

 آلوده کننده توليد نمي کنند و مناطق مسکوني با تراکم متوس  نواحي صنعتي ک  دود -

 نواحي با تراکم صنعتي و خانگي باال ولي داراي باد و باران هاي متناوب -

 نواحي ک  با ساحل فاصل  چندين کيلومتري دارند ولي در معرض وزش بادهاي دريايي قرار دارند -

 آلودگي سنگين  3
 و حوم  شهري بزرگ با تراکم وسايل گرمايشي آلوده کننده باال مناطق با تراکم صنعتي باال -

 قرار دارندپمناطق نزديک دريا يا مناطقي ک  در هر صورت در معرض بادهاي نسبتاً شديد دريايي  -

4   
آلودگي خيلي 

 سنگين

مناطقي ک  در معرض گرد و خاك هاي هادي و دودهاي صنعتي ک  الي  هاي ضخيم هادي توليد  -

 د قرار دارندکنن مي

نواحي بسيار نزديک ب  ساحل ک  در معرض پاشيدن آب دريا يا بادهاي شديد آلوده دريا قرار  -

 گيرند مي

نواحي بياباني ک  براي مدت هاي طوالني بدون باران و در معرض وزش بادهاي شديد همراه با  -

 گيرندماس  و نمک بطور منظم قرار مي

 آلودگي ويژه  5

 وب کشورنوار ساحلي جن -

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

 سيمان
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 فهرست مطالب

 3 ............................... گازي بار زير قطع قابل کليدهاي فني مشخصات بررسي تخصصي جلسات در کننده مشارکت اعضاي

 5 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ............................................................................................................................................. كاربرد دامنه و هدف -1

 5 ......................................................................................................................................................... اجرا محدوده -2

 5 ..................................................................................................................................... استناد مورد استانداردهاي -3

 6 ................................................................................................................................................... كار انجام دستور -4

 6 ................................................................................................................................... جداول تكميل روش -4-1

 6 .............................................................................................................................. نهايي امتياز تعيين روش -4-2

 17 ...................................................................................................................... فني امتيازهاي محاسبه نحوة -4-3
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 اعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني كليدهاي قابل قطع زير بار گازي

هاي سازنده و تامين کننده تجهيزات، اساتيد دانشگاه و شررکت تروانير بر      هاي توزيع برق، شرکت با تشکر از نمايندگان محترم شرکت

هاي تخصصي و نهايي کردن اين دستورالعمل با حضور در  بازنگري پيش نويس و انجام بررسيشرح زير ک  در مراحل مختلف تهي  و 

جلسات و اعالم نقط  نظرات کارشناسي موجبات هرچ  پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً بازنگري اين دسرتورالعمل توسر    

 نجام شده است.آقاي مهندس رسول نوران از دفتر فني و مهندسي توزيع شرکت توانير ا

 شرکت توانير آقاي دکتر مجتبي خدرزاده  1

 شرکت توانير آقاي مهندس مهرداد صمدي  2

 دانشگاه تهران اميرعباس شايگاني اکملآقاي دکتر   3

 دانشگاه تهران آقاي مهندس ميالد محمد حسين  4

 آزمايشگاه فشار قوي پژوهشگاه نيرو آقاي مهندس سيامک ابيضي  5

 يانرژ عيصنا يها شگاهيآزما يدزک يدکتر حامد هاشم يآقا  6

 يانرژآزمايشگاه هاي صنايع  خانم مهندس مهسان ميرفالح  7

 پژوهشگاه نيرو خانم مهندس ليال عبدي  8

 پژوهشگاه نيرو مونا رنجبرخانم مهندس   9

 پژوهشگاه نيرو هادي نوروزي آقاي مهندس  11

 شرکت توانير خانم مهندس سارا قرشي  11

 شرکت توانير رسول نوران مهندس آقاي  12

 شرکت توزيع برق شهرستان مشهد آقاي مهندس محسن ابوترابي  13

 شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز آقاي مهندس حسن جباري   14

 شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان  آقاي مهندس افشين عالء   15

 استان اصفهانشرکت توزيع نيروي برق  آقاي مهندس پيمان فاضلي   16

 شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي آقاي مهندس احمد جوانشير  17

 شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي آقاي مهندس محسن ميرزاخاني   18

 شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر آقاي مهندس سيد مهدي صالحي زاده  19

 تهران بزرگ شرکت توزيع نيروي برق جواد صمدي آقاي مهندس  21

 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي محمدرضا محسن زاده آقاي مهندس  21
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 شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس حميد رضايي   22

  شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس مجتبي عليمحمدي  23

 شرکت باس  پژوه آقاي دکتر اسفنديار بامداد  24

 شرکت باس  کليد آقاي مهندس محمدرضا رضايي  25

 شرکت تابش تابلو آقاي مهندس مهدي فتحي رضايي  26

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس طهمورث حيدري  27

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس عباس کشاورز صالح  28
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 مقدمه 
نظر ب  اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و کنترل کيفيت تجهيزات و توجر  بر  معيارهراي فنري مرر ر برر             

)متشرکل از   كليـدهاي فشارمتوسـط  ها، اين سند تنظيم و پس از طررح و تاييرد در کميتر  تخصصري      عملکرد آن

هاي توزيع نيروي برق، سازندگان و اساتيد دانشگاهي( نهايي شده است. گيرندگان سند موظفند  کارشناسان شرکت

سيسـتم  بـه منظـور اسـتفاده در    گـازي   قابل قطع زير بـار  (/ سكشنااليزركليدهاي )سكسيونردر هنگام خريد 

اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ، آن را در پيوست كيلوولت 33 هاي هوايي اتوماسيون در شبكه

شده، نسبت ب  ارزيرابي و امتيرازدهي     ارزيابي فني، براساس اين دستورالعمل و با توج  ب  مدارك و مستندات ارائ 

 .پيشنهادها اقدام کنند

 

 هدف و دامنه کاربرد  -1
/ كليـدهاي )سكسـيونر  و خريرد  هاي کيفي در انتخاب    درتعيين ويژگيياين سند با هدف ايجاد وحدت رو

 33 هـاي هـوايي   ( قابل قطع زير بار گازي به منظور اسـتفاده در سيسـتم اتوماسـيون در شـبكه    سكشنااليزر

تجهيزات، و ايجاد فضاي رقرابتي   و خريد و تهية اسناد مناقص ، هماهنگ سازي و شفافيت در امر توليد كيلوولت

 آنها تنظيم شده است.ء سطح کيفي جهت ارتقا

 

 محدوده اجرا -2
 باشند. مي هاي توزيع نيروي برق کشور شرکت ر ويشرکت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل 

 استناد استانداردهاي مورد -3
نظرر   هراي مرورد   هاي انجام آزمايشها براي کنتررل شراخ    مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و روي 

در زمران تنظريم ايرن     ( و استانداردهاي کشورهاي صنعتي پيشرفت  اسرت. IEC)با تأکيد بر المللي استانداردهاي بين

هراي   براين اساس، اسرتاندارد  دستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق کشور در اين زمين  تدوين نشده است.

 اند:  استناد قرارگرفت  زير در اين دستورالعمل مورد
1- IEC 60815, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 

دسرتگاه پايانر  راه دور زمينري توزيرع      الزامات و معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هراي ن ييتع دستورالعمل -2

(RTU)،  1396  ع،يتوز يو مهندس يدفتر فن  ع،يتوز يمعاونت هماهنگ 
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3- IEC 62271-103, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 103: Switches for rated 

voltages above 1 kV up to and including 52 kV", 2011-06  

4- IEC 62271-1, "High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications", 

2017-07 

5- IEC 62271-102, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 102: Alternating current 

disconnectors and earthing switches", 2013-02 

6- IEEE Std C37.74, "IEEE Standard Requirements for Subsurface, Vault, and Padmounted 

Load-Interrupter Switchgear and Fused Load-Interrupter Switchgear for Alternating Current 

Systems up to 38 kV", 2014 

7- IEC 62217, " Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use – General definitions, test 

methods and acceptance criteria", 2012-09 

 انجام کار دستور -4

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

 ها ب  شرح زير است: جداول و استفاده از آن

  قابل قطع  (/ سکشنااليزر)سکسيونركليدهاي هاي خود در ارتباط با  ( خواست 1جدول شماره ) درخريدار

و همچنرين   كيلوولـت  33 هاي هـوايي  بكهزير بار گازي به منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در ش

 نمايد. برداري را اعالم مي شراي  و مشخصات محل نصب و بهره

  ( فروشنده اطالعاتي از کاالي پيشنهادي و سابقة2در جدول شماره )  کند. توليد و عرضة آن ارائ  مي 

  الزامرات و مشخصرات    ( الزامي است و فروشرنده بايرد   3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره )  ارائة

اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تضمين نمايد. درصورت عردم  

 هد شد.هاي بعدي انجام نخوا بررسيتأمين هريک از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و 

 ( مشخص 4در جدول شماره )      هاي مر ر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل کيفي کاالي مرورد نظرر بر  همرراه

شرود و سرتون    بايد توسر  فروشرنده تکميرل   « مقدار پيشنهادي»ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

( تکميرل گرردد.   2-4) بند توس  کميتة فني خريد و با توج  ب  روش ارزيابي تعيين شده در« امتياز نهايي»

 صفحات مربوط ب  اين جدول نيز بايد توس  فروشنده مهر و امضا شود.

 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
با توج  ب  مقادير پيشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي جردول   بايد، کميت  فني خريد براي تعيين امتياز کيفي

)در ادام  جردول   ( و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هر کدام از بندهاي فوق4)جدول شماره  امتياز دهي کاال

سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شرده در ضرريب   منظور نمايد،  111( امتيازي را بر مبناي 4شماره 

آيرد.  بدست مري  111م بر يتقس وزني مربوط  بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز کل از مجموع امتيازهاي نهايي
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 شود.  برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كاالي پيشنهادي با خواسته

 نام شرکت تکميل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

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

يرد
 ف

 خريدارخواست   نوع خواست 

 نوع سکسيونر  1

( قابل قطع زير بار گازي ب  زري/ سکشناالکليدهاي )سکسيونر

 33 هاي هوايي منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبک 

 کيلوولت

 تعداد  2

 با تابلو کنترلدستگاه  ----

 دستگاه بدون تابلو کنترل ----

 PTدستگاه  ----

 PTخروجي ولتاژ   3
□  Vac 231  از طريقPT رزيني    □  Vac 231  از طريقPT 

 روغني

 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □  برق دار بودن دو طرف کليد نمايش محليامکان   4

افشان داراي پوشش عايق و  داشتن جمپرهاي با هادي  5

بي متال مناسب جهت اتصال ب  شبک  هوايي  کلمپ هاي

ميليمتر  121و با سطح مقطع  متر 2آلومينيوم با طول حداقل 

 مربع

 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □

 2مشخصات تابلو كنترل

6  
دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و  طبق تابلو کنترل 

 هوايي RTU هاي آزمون

 3جنس بدن  تابلو کنترل  7

و  mm 2آلومينيوم با ضخامت □     mm 5/1استيل با ضخامت 

و پوشش  mm 5/1ورق گالوانيزه با ضخامت      □پوشش رنگ

 □ رنگ

 نداشت  باشد  □...... متر           داشت  باشد: □  4کابل براي سيگنالهاي فرمان و قدرت  8

                                                 
  شود. اين جدول توس  خريدار تکميل مي 1

 .گردد وستيهاي مربوط  مشخ  و پ دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون ليبا تکم ديبا کنترل مشخصات تابلو 2
  مي باشد ک  در ويرايش آتي دستورالعمل اضاف  خواهد شد. RTUاين بند مربوط ب  مشخصات  3
  مي باشد ک  در ويرايش آتي دستورالعمل اضاف  خواهد شد. RTUاين بند مربوط ب  مشخصات  4



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  8 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 نام شرکت تکميل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

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

يرد
 ف

 خريدارخواست   نوع خواست 

9  
)با جبران ساز حرارتي يا با نمودار دمايي(  Gaugeوجود 

  فشار گازميزان نشان دهنده 
 نداشت  باشد   □               1داشت  باشد   □

11  
 عملکردمکانيکي جهت جلوگيري از قفل ايمني سيستم 

 کليد در محل
 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □

 خارج از محفظ  گاز  □          داخل محفظ  گاز  □ 2محل نصب موتور و مکانيزم قطع و وصل  11

ف
ردي

 

  مقدار  واحد شرح مشخص 

ف
ردي

 

 مقدار  واحد مشخص شرح 

  m ارتفاع از سطح دريا kV 33  8 (Ue) ولتاژ نامي سيستم 1

  g شتاب زمين لرزه Ue (max) kV 36  9 حداکثر ولتاژ سيستم 2

º حداقل درج  حرارت محي  خارج Hz 51  11 فرکانس نامي سيستم 3
C  

º حداکثر درج  حرارت محي  خارج 11  3 - تعداد فازها 4
C  

º روزگرمترين متوس  دماي  12   - 3ميزان آلودگي محي  5
C  

º متوس  دماي ساليان  13   - رطوبت نسبيدرصد  6
C  

 - نيستم زميس 7
ن شده يزم

 ر مر ريغ
    

 

                                                 
اي فشار  گيري دوره قابليت اندازهو دشواري رؤيت( و نيز الزامي بودن  gaugeبا توج  ب  مشکالت رؤيت و قرائت اين وسيل  )آلودگي صفح   1

با کيفيت )با جبران ساز حرارتي يا نمودار دمايي و نشتي   gaugeهاي ناشي از نصب  ، هزين Flagبا  نشان دهنده وضعيت فشار گازو  گاز

 فشار گاز سفارش داده شود. gaugeگردد ک  کليد بدون  پايين( توجي  ندارد، لذا اکيداً توصي  مي
الً در مناطق مرطوب و آلوده انتخاب مي شود و نصب داخل محفظ  گاز با توج  ب  قرار گرفتن موتور در محفظ  با درج  حفاظتي باال، معمو 2

  مزيت نصب خارج از محفظ  نيز امکان تعويض و تعمير موتور بدون باز کردن محفظ  مي باشد.
،  جنس بدن  کليد(. در مناطق با آلودگي ويژه، 2)بر اساس پيوست  )يا ويژه( بر حسب آلودگي منطق ، سبک، متوس ، سنگين يا فوق سنگين 3

 گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده با توج  ب  نوع آلودگي  پوشش گالوانيزه سکو و ساير مواردضخامت 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  9 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  1( شناسنامه كاالي پيشنهادي2جدول شماره )

  کشور سازنده  1

  )نام شرکت( سکسيونر نام سازنده  2

   CTسازنده  برند، مدل و کشور  3

  PT سازنده  کشوربرند، مدل و   4

  سال ساخت  5

  ...( عرض  کننده انحصاري و -نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماينده رسمي  6

  با درج کد سفارش نوع و تيپ کاال  7

  دارانيو اطالعات تماس با خر فهرست خريداران با ذکر نام، کشور، تاريخ و ميزان فروش  8

  تجهيزاتسابق  کارخان  در ساخت اين نوع   9

  يارائ  دستورالعمل نصب ب  صورت کتابچ  و فيلم آموزشنحوه   11

  يبرداري و سرويس و نگهداري ب  صورت کتابچ  و فيلم آموزش ارائ  دستورالعمل بهرهنحوه   11

  نحوه آموزش تخصصي کارشناسان معرفي شده در زمان ساخت و تحويل  12

  خرابيمدت زمان گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت   13

  قطعاتکلي   مدت زمان گارانتي تعويض  14

  مدت زمان خدمات پس از فروش  15

  نصب و تعمير و خدمات پس از فروش تجهيز  ،توليد ي  سابق  پيشنهاد دهنده در زمين  هايارا  16

  حداکثر زمان تحويل  17

  CTنسبت تبديل   18

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  19

                                                 

هاي ضميم   در صورت کمبود فضا براي درج مطالب، با ذکر شماره صفح ، از برگ تکميل مي شود. ضمنا  پيشنهاد دهندهاين جدول توس   -1

 استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  10 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 نوع كليد و مكانيزم قطع

  E31 & M2 --- ديکالس کل  1

 SF6 گاز --- قطع و محي  محفظ نوع عايق   2

قطع و وصل با فنر انجام --- يو موتور يدر هر دو حالت دست نوع مکانيزم عملکرد  3  

 --- مکانيزم قطع و وصل دستي نوع  4

امکان  و يکيمکان استفاده از حداقل تجهيزات

ق و عدم يک عايقطع و وصل از باال توس  است

نييره راب  در پايل  و دستگياستفاده از م  

 الزامي است --- مستقل بودن سرعت قطع و وصل کليد از سرعت عملکرد دستي اپراتور  5

 الزامي است --- (يتؤقابل ر) در محلقطع و وصل وجود شمارنده تعداد   6

 الزامي است --- و جهت عملکردرويت وضعيت کليد  يبراوجود نشان دهنده مناسب   7

1112 مرتب  عملکرد )قطع و وصل( درجريان نامي سيکل حداقل تعداد   8
 

 5111 مرتب  حداقل تعداد عملکرد )قطع و وصل( مکانيکي  9

53 مرتب  حداقل تعداد دفعات وصل زير اتصال کوتاه   11  

11    
)تست در  مورد نياز براي قطع دستي کليدحداکثر نيروي 

 حالت بدون موتور(
N 251  

 الزامي است ---  مقدار ولتاژ دو طرف کليد امکان نمون  برداري  12

  Vdc  24 موتورولتاژ تغذي    13

14  
محدوده دماي محيط براي عملكرد )در جريان نامي و بدون 

 جريان(
º
C 

 -25 ≥محدوده دما  ≥+ 40

هوايي  براي منطقه آب وتبصره: چنانچه كليد 

خاص )با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

محدوده كاري فوق با توجه به  ،شود ( تهيه مي1

 تغيير خواهد بود. قابل استاندارد مربوطه

                                                 
  نيز مجاز مي باشد. E2تا دو سال از زمان ابالغ اين دستورالعمل کالس  1
 مي باشد. 31مقدار الزامي  E2در کالس  2

 باشد. مي 3مقدار الزامي  E2در کالس  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  11 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

هاي قابل تحمل جريان  

)(جريان نامي  15 rI A 631 

)(کوتاه مدت نامي جريان قابل تحملحداقل   16 KI1 kA 16 

)( 2حداقل پيک جريان قابل تحمل  17 PI kA 41 

)(حداقل جريان وصل اتصال کوتاه  18 maI kA 41 

)( اتصال کوتاه تحمل حداقل طول مدت  19 Kt Sec 1 

),( جريان قطع رينگ بست   21 pptrloop II A 631 

)( حداقل جريان قطع شارژ خ  هوايي  21 lcI A 5/1  

)( حداقل جريان قطع شارژ کابل  22 ccI A 16 

 ولتاژهاي قابل تحمل

23  
حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدرت ب  مدت يک دقيق  در 

 متر( 1111)براي ارتفاع تا  شراي  خشک ب  زمين و بين فازها
kV 71 

24  

حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدرت ب  مدت يک دقيق  در 

 Across Isolation) شررراي  خشررک بررين فواصررل ايزولرر  

Distance)  متر( 1111)براي ارتفاع تا 

kV 81 

25  
اي قابل تحمل ناشي از صاعق  ب  زمين  حداقل ولتاژ موج ضرب 

 kV ±171 متر( 1111)براي ارتفاع تا  و بين فازها

26  
حداقل ولتاژ موج ضرب  اي قابل تحمرل ناشري از صراعق  برين     

 kV ±195 متر( 1111)براي ارتفاع تا  فواصل ايزول 

 تابلو كنترل

دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي مشخصات )مطابق با   27

 ( هوايي RTU هاي ارزيابي فني و آزمون
 الزامي است ---

                                                 
1
 rated short-time withstand current 

2
 Ik×2.5 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  12 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 سيستم گاز 

برا قابليرت    )مکرانيکي و الکتريکري(  اينترالك افرت فشرار گراز      28

 نمايش وضعيت قفل در مرکز  
 الزامي است ---

 درصد 5/1 --- حداکثر ميزان نشت گاز در سال  29

 الزامي است --- اي فشار گاز  گيري دورهقابليت اندازه  31

 الزامي است --- Flagبا  نشان دهنده وضعيت فشار گاز  31

 الزامي است --- دريچ  انفجار گاز  32

 11 سال حداقل زمان بين پر کردن مجدد گاز  33

 الزامي است --- از آننگهداري  شارژ گاز وارائ  دستورالعمل   34

  مشخصات فني مدارها و تجهيزات كمكي

 A 11 حداقل جريان نامي دائمي، بدون افزايش دماي غير مجاز  35

 A 111 ميلي  اني ( 31حداقل جريان نامي کوتاه مدت )در   36

kV  2 استقامت عايقي نامي قابل تحمل در مدت يک دقيق حداقل   37  

38  
جدا بودن کامل بخش کنترل و تجهيزات کمکي از ولتراژ فشرار   

 ( و ايزول  بودن سيستم فرمان از قدرتMVقوي)
 الزامي است ---

 --- هاي کمکي عملکرد کنتاکت  39

هاي کمکي بايد از لحاظ تعداد عملکرد  کنتاکت

الکتريکي متناسب با سيکلهاي مکانيکي و 

 عملکرد تجهيزات کليدزني باشند.

 IP IP54 محفظ  مکانيزم کليد و مدارات کمکيحداقل درج  حفاظت   41

 IK IK10 حداقل درج  حفاظت مکانيکي بدن  فلزي  41

گيري و تغذيه سيستم اندازه  

42  CT الزامي است --- براي اندازه گيري جريان و قرائت در مرکز حلقوي 

 CT --- 5P10کالس حفاظتي   43

 5تا  CT VA 5/2  محدوده ولت آمپر  انوي   44

 kA 16  اني ( 1)در CT حداقل جريان قابل تحمل کوتاه مدت متقارن   45

 الزامي است ---هاي کليد در صورت قطع  CTداشتن قابليت حفاظت خودکار   46



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  13 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 کابل ارتباط با سيستم کنترل

 CT A 1مقدار نامي جريان خروجي   47

 --- تغذي  مدارات قدرت و الکترونيک نحوه  48
( قابل تکفاز) بين دو فاز ترانسيا   PTتوس 

 زاد و ايزول  از کليد آنصب در فضاي 

 PT V/V 231/33111نسبت تبديل   49

 PT VA 311حداقل ولت آمپر خروجي   51

 ساير مشخصات

 پليمري --- ها نوع مقره  51

52  
بدون تخلي   هاي پليمري در محل نصب امکان تعويض مقره

 گاز
 الزامي است ---

 mm 321  1حداقل فاصل  فازها از يکديگر  53

 2حداقل فاصل  خزشي  54
 

mm 
ميليمتر و براي  1116براي مناطق فوق سنگين 

ميليمتر 911مناطق سنگين وساير مناطق   

 IP67 --- درج  حفاظت محفظ  گاز کليد  55

 --- 3جنس بدن  کليد  56
مخصوص نصب  ورق استنلس استيل ضد اسيد

 ميليمتر 3در فضاي آزاد با ضخامت حداقل 

57  
بندي مناسب روي پالت و داخل جعب  چروبي برا پوشرش     بست 

 حفاظتي جهت جلوگيري از رطوبت
 الزامي است ---

58  
بيني يک ترمينال زمين با يک بست مناسرب بررروي بدنر      پيش

 کليد ک  با عالمت زمين حفاظتي مشخ  شده است
 الزامي است ---

59  
بررا  LVتجهيررزات  و تعررويضامکرران سرررويس و نگهررداري  

 بي برق کردن شبک   بدون نياز ب  تجهيزات خ  گرم 
 الزامي است ---

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  با فازها از يکديگربراي مناطق با آلودگي ويژه، حداقل مقدار فاصل   1

 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  حداقل مقدار فاصل  خزشي با براي مناطق با آلودگي ويژه، 2
  گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده جنس بدن  کليد با توج  ب  نوع آلودگي   براي مناطق با آلودگي ويژه، 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  14 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

61  

 85برا حرداقل ضرخامت     مناسرب گالوانيزه گرم و ارائ  سکوي 

هاي موجود  برروي انواع پاي  PTو  جهت نصب کليد 1ميکرون

 هاي توزيع در شبک 

 الزامي است ---

 خدمات

61  
 رياعتبار از شرکت توان خيداراي تار تيصالح دييتا يئ  گواهاار

 2شده ليشده و نمون  تحو ارائ  براي مدل
 الزامي است ---

62  

مطابق  3معتبر شگاهياز آزما يآزمون هاي نوع يدارا بودن گواه

( و اعالم زمان 5هاي کاال )جدول شماره  نآزمو با فهرست

دستگاه نظارت از  اي داريخر ندهينما ديامکان بازد جاديو ا ديتول

 هاي جاري  مراحل انجام آزمون

 الزامي است ---

63  
 LVهاي روتين براي کلي  سکسيونرها وتجهيزات   انجام آزمون

 و اراي  نتايج تست
 الزامي است ---

 --- پالك مشخصات  64

نصب پالك مشخصات در محل مناسب و 
و غير قابل پاك شدن بصورت حک شده  خوانا

با مشخصات زير برروي آن الزامي و ضد زنگ 
 است:

نوع، مدل و کالس الکتريکي و  نام سازنده،
، ولتاژ ناميشماره سريال کليد،  مکانيکي کليد،
قابل ، جريان (BIL)سطح عايقي ،جريان نامي

تحمل ، مدت زمان مدت نامي کوتاه تحمل
، فشار CTمدت نامي، نسبت تبديل کوتاهجريان 

 ل ساختوزن، سا نامي محفظ  گاز،

65  
فيلم  و ارائ  دستورالعمل نصب فارسي ب  صورت کتابچ 

 آموزشي 
--- 

 الزامي است

 الزامي است ---ارائ  دستورالعمل بهره برداري و سرويس و نگهداري فارسي   66

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  با ضخامت سکوحداقل  براي مناطق با آلودگي ويژه، 1
   اين بند ب  صورت يک مشخص  امتيازي مي باشد.  تا دو سال از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، 2

 . باشدي م مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير اي ILAC عضو يالملل نيمعتبر ب شگاههاييمعتبر، آزما شگاهيمنظور از آزما 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  15 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 ب  صورت کتابچ  وفيلم آموزشي

67  
ارائ  دستورالعمل اتصال ب  سيستم اتوماسيون ب  صورت 

 کتابچ 
--- 

 الزامي است

  دو سال پس از تحويلحداقل   سال گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت خرابي  68

 يک ماه ماه در صورت خرابيحداکثر زمان جايگزيني تجهيز   69

71  
 گارانتي عدم نشتي گاز 

 سال
سال از زمان  3سال از زمان تحويل يا  5حداقل 

 برقدار شدن )هر کدام زودتر برسد(

 سال 11حداقل  سال ارائ  خدمات پس از فروش  71



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  16 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 1فني پيشنهادي و امتيازدهي كاال( مشخصات 4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي

ضريب 

 وزني
 امتياز

امتياز 

 نهايي

   6/7  1-3-4بند  مرتب  جريان نامي  عملکرد )قطع و وصل( در سيکل تعداد  1

   7/6  2-3-4بند  مرتب  عملکرد )قطع و وصل( مکانيکي سيکل تعداد  2

I)تحمل حرارتي جريان اتصال کوتاه   3
2
 t ) A

2
 s  1/9  3-3-4بند   

   8/16  4-3-4بند  مرتب  وصل اتصال کوتاه تعداد  4

--- وجود سنسور الکترونيکي اندازه گيري ميزان فشار گاز  5    3  5-3-4بند  

   2/7  6-3-4بند  سال ، آموزش و خدمات پس از فروشگارانتي  6

   7/7  7-3-4بند  ---   بردار رضايت بهرهسوابق فروشنده و   7

   5/6  8-3-4بند  --- احراز اصالت کارخان  سازنده  8

9  
اعتبررار از  خيداراي تررار تيصررالح دييررتا يئرر  گررواهاار

 ريشرکت توان
  9-3-4بند  ---

4/5 
  

   31  11-3-4بند  --- RTU 2مشخصات مربوط ب  تابلو   11

  --- 111% جمع امتياز 

                                                 
 در اين جدول، ستون مقدار پيشنهادي توس  پيشنهاد دهنده و ستون هاي مربوط ب  امتياز توس  خريدار تکميل مي گردند.  1
100ها در عدد  بدست آمده از ساير مشخص امتياز   برگزار شود، RTUدر صورتيک  مناقص  بدون  2

70
بدست  111شوند تا سقف امتياز  ضرب مي 

 آيد. 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  17 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يامتيازهاي فن هنحوة محاسب -4-3
( باشد، بايد مستندات معتبر مربوط  3براي  مواردي ک  ادعاي سازنده بيش از مقادير اجباري جدول شماره ) توجه:

 ارائ  شود.

 يان نامي)قطع و وصل( درجرعملكرد  كليس تعداد -4-3-1

و سرقف امتيراز   تعلق گرفت   61 امتيازمرتب ،  31معادل  تعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل( درجريان نامي ب  ازاي

 باشد. مي 111

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+7  

  مي باشد. مرتب   31برابر  E2بر اساس کالس  مقدار اجباري   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 عملكرد )قطع و وصل( مكانيكي كليس تعداد -4-3-2

افزايش،  درصد 5/2و ب  ازاي هر  61 امتيازمرتب ،  1111مکانيکي معادل عملکرد قطع و وصل سيکل  تعداد ب  ازاي

 گردد.مي منظور 111تا سقف امتياز اضاف  امتياز  1

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+41  

Iان اتصال كوتاه )يجر يتحمل حرارت -4-3-1
2
 t) 

Iکوتاه ان اتصال يجر يحرارتتحمل ب  ازاي 
2
t))، A

2
s 116×256، باشد. مي 111و سقف امتياز  61 امتياز 

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+11  

 وصل اتصال كوتاه تعداد -4-3-2

 باشد. مي 111و سقف امتياز  61امتياز  ،مرتب  3معادل وصل اتصال کوتاه  تعدادب  ازاي 

مقدار پيشنهادي(  = امتياز – اجباري)مقدار   × 61+11  

 مرتب   مي باشد.  3برابر  E2مقدار اجباري  بر اساس کالس   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 وجود سنسور الكترونيكي اندازه گيري ميزان فشار گاز -4-3-3

عدم وجود اين امتياز و در صورت  111، در صورت وجود سنسور الکترونيکي اندازه گيري ميزان فشار گاز

 .امتياز تعلق مي گيرد 61  سنسور،

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  18 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 آموزش و خدمات پس از فروش ،گارانتي -4-3-4

 امتياز گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش

دو  يان گارانتيبعد از پا و کل کليد ض قطعاتير و تعويتعم يگارانتتعهد 

  يسال  اول
 از( يامت 24 از )حداکثريامت 8هر سال  يب  ازا

 11 ران يخدمات پس از فروش مناسب در داخل اداشتن امکانات ارائ  

 6 برداري  ارائ  آموزش در محل خريدار بر اساس مستندات نصب و بهره

 مي باشد. 111جمع خواهد شد. حداکثر امتياز  61امتياز جدول فوق با عدد 

  ت بهره برداريسوابق فروشنده و رضا -4-3-5

 امتياز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

 8 سابق  فروش در ايرانارائ  

 4 ارائ  سابق  فروش در کشور سازنده

 4 ارائ  سابق  فروش در خارج از کشور سازنده

گزار( با توج  ب  سوابق استفاده از محصول در  بردار )مناقص  رضايت بهره

 هاي توزيع با ارائ  گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت شرکت مناقص 
16 

 8 ارائ  شدهکيفيت و کفايت اسناد 

 باشد. مي 111حداکثر امتياز  جمع خواهد شد. 61از جدول فوق با عدد يامت

 احراز اصالت كارخانه سازنده -4-3-6

 امتياز معيار رديف

 11 ونر در ايرانيبر معرفي توزيع کننده مجاز سکس گواهي دالارئ   1

 21 توليد تحت ليسانس شرکت سازنده خارجي معتبر ارائ  گواهي 2

 41 پيشنهاد توس  خود سازنده داخلي ارائ  3

 .باشدمي 61امتياز کسب شده از جدول فوق ب  اضاف   حاصل امتياز نهايي

 رياعتبار از شركت توان خيداراي تار تيصالح دييتا يگواهارائه  -4-3-7

ارائ  اين عدم امتياز و در صورت  111، در صورت ارائ  گواهي تاييد صالحيت داراي تاريخ اعتبار از شرکت توانير

 .امتياز تعلق مي گيرد 61  گواهي،

 ب  صورت يک مشخص  امتيازي خواهد بود.  3جدول  1اين بند تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 مشخصات مربوط به تابلو كنترل -4-3-8

 .شود يمحاسب  م RTU  از امتيازات کسب شده از بخش امتيازات دستورالعمل ،امتيازات اين قسمت



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  19 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها نآزمو -5
 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 ينوع يها آزمون

1  

در حالت  (Hz 51)آزمون استقامت عايقي ولتاژ فرکانس قدرت 

 دقيق  1 خشک

 حالت زير است: س اين آزمون شامل 

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلهرا در حرالي کر      -

اعمال  (kV 71) ولتاژ ،باشند بدن  زمين ميبقي  پلها و 

 .شود مي

در حرالي کر  بقير      باز و ب  هريرک از ترمينالهرا   دکلي -

 (kV 71) ولترراژ ،ترمينالهررا و بدنرر  زمررين مرري باشررند

 .شود اعمال مي

نرال  يترمکليد باز و ب  هريک از ترمينالها در حالي کر    -

مري   شرناور بقي  ترمينالهرا و بدنر    ن شده و يمقابل زم

)فاصررل   اعمررال مرري شررود  (kV 81) ولترراژ ،باشررند

 .ون(يزوالسيا

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند  

)در صورت وجود تقارن 

 11در قطب ها ب  جدول 

 مراجع  شود(استاندارد 

  عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  

در   (Hz 51)آزمرون اسررتقامت عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت  

 دقيق  1مرطوب حالت 

آزمونهراي    1 ذکرشده در رديف حالت س  اين آزمون نيز شامل

 باشد.نوعي مي

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند 

 عدم بروز تخلي  الکتريکي 

)در صورت بروز تخلي  الکتريکي 

سطحي ب  شرط عدم آسيب 

بوشينگ مي توان يک بار آزمون را 

 تکرار کرد.(

3  

هراي   مرتب  براي هريک از پالريتر   15: آزمون ولتاژ ضرب  عايقي

 مطابق با استانداردمثبت و منفي 
  ± 170 kV  - 1.2 *50 μs 

آزمونهراي    1 اين آزمون نيز شامل س  حالت ذکرشده در رديف

 باشد.نوعي مي

 باشد.يم kV 195 ±ون يزوالسيحالت فاصل  ا يولتاژ تست برا

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.2بند 

مطابق با  تخلي  الکتريکيعدم بروز 

 استاندارد

4  

 آزمون استقامت عايق فرکانس قدرت مدارات کمکي و کنترلي

در زمان انجام آزمون مدار قدرت بايد قطع باشد و ولتاژي برابر 

بين مدار کنتررل   Hz 51ب  مدت يک دقيق  با فرکانس   kV 2با 

 .و زمين اعمال گردد

IEC 61180-1  

IEC 62271-1 
 7.2.10بند 

در ايررن حالررت نبايررد هيچگونرر    

 .شکست عايقي مشاهده گردد



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  20 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

5  
 يبررررا يآزمرررون طراحررر 

 يکونيليس ينگ هايبوش

آزمون خوردگي و ايجاد مسير 

 (ي)م  نمک هادي

IEC 62217  
 9.3.3بند 

 

عدم ايجاد مسير هاي هادي روي 

ميلي  3عايق، فرسايش عايق زير 

متر و عدم پديدار شدن سطح 

شدگي و يا هست ، عدم سوراخ 

 پارگي روکش و يا يراق آالت

 آزمون پيرشدگي تسريع شده

(UV) 

IEC 62217  
 9.3.2بند 

 

 بعد از آزمون، صافي سطح نمون 

(Rz در يک طول حداقلي )5/2 

 111ميلي متر نبايد بيشتر از 

 .ميکرون باشد

  IEC 62217 آزمون سختي
 9.3.1بند 

 

سختي مواد روکش بعد از فرايند 

نسبت  ±21نبايد بيش از جوشش 

 .ب  نمون  اولي  تغيير نمايد

  IEC 62217 اشتعالآزمون 
 9.3.4بند 

 

 بايد نمون  مطابق تعريف استاندارد

 IEC 60695-11-10 در گروه 

HB40  وv0 قرار بگيرد. 

6  

 گيري ميزان مقاومت مدارات اصلي: آزمون اندازه

 A , B , Cبر روي هر س  فاز  -

گيري قبل از آزمون افزايش دما و بعد از آزمون افزايش  اندازه -

  µΩدما بر حسب 

 

IEC 62271-1 

 7.4.4بند 

مقررادير بايسررتي مطررابق اسررتاندارد  

 باشد.

گيري نبايد بيش  نتايج اين دو اندازه

 .د% اختالف داشت  باشن21از 

7  

 گيري ميزان مقاومت کنتاکتهاي کمکي آزمون اندازه

(class 1 , class 2 ): 

هر کنتاکت کمکي بايد در يک مدار با برار مقراومتي و برا منبرع     

ميلري آمپرر    11بطوريک  جريان مدار  قرار گيرد dcولت  6ولتاژ 

 باشد

IEC 60512-2 
IEC 62271-1 

 7.4.1بند 

مقاومت کنتاکت بست  نبايد بيشتر از 

 .اهم باشد 51

8  

 کليد: 1جريان پيوست آزمون 

 Hz 51با فرکانس  براي هر فاز Irجريان آزمون  -

مدت آزمون تازماني ک  افزايش دما ب  يک حالت  ابت برسرد   -

 در هر ساعت مي باشد K 1يعني افزايش دما کمتر از 

IEC 62271-1 

 7.5بند 

 14جدول شرماره   نتايج بايد مطابق

 .باشد استاندارد

                                                 
1 Continuous current tests،   )همان آزمون افزايش دما در نسخه قبلي استاندارد( 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  21 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 گيري : نقاط اندازه -

،  ، سرطح بوشرينگ  )قابل دسترسري(  هاي  ابت و متحرك کنتاکت

روي  ،بررر روي اتصرراالت آزمررون فاصررل  يررک متررري ترمينالهررا

 کليد محفظ  روي سطحها،  ترمينال

9  

 :تجهيزات کمکي و کنترلي جريان پيوست آزمون 

 ناميجريان  -

زماني ک  افزايش دما ب  يک حالت  ابت برسد  مدت آزمون تا -

 (باشد در هر ساعت مي K 1يعني افزايش دما کمتر از )

IEC 62271-1 

 7.5بند 

 14جدول شرماره   نتايج بايد مطابق

 .باشد استاندارد

11  

 : (Ik)آزمون جريان قابل تحمل کوتاه مدت  -

 دو فراز مجراور   س  فاز يا ب   اني  1ب  مدت  Ikجريان 

 .اعمال مي گردد

Ik= 16 kA   

 :(Ip)پيک آزمون جريان قابل تحمل  -

Ip= 40 kA   

IEC 62271-1 
 7.6.3 بند

آزمون يرک عملکررد براز و    پس از 

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  ايرن مقردار بريش از    

بايد آزمون افزايش دمرا    باشد، 21 %

 انجام شود.

11  

   :Imaاتصال کوتاه وصل آزمون جريان 

 .گردد اعمال مي فازصورت س  ب    اني  2/1ب  مدت   Imaجريان

N=5  براي کالس(E2 ،3 ) مرتب 

 اين تست مي تواند در حالت تک فاز نيز انجام شود.

IEC 62271-103 
 6.101 بند

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

بريش از  در صورتي ک  ايرن مقردار   

بايد آزمون افزايش دمرا    باشد، 21 %

 انجام شود.

 آزمون قطع جريان اکتيو نامي  12

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 630 A; +10%; -0%  

N= 100 CO – Operation 

 (E2،  N=30)براي کالس 
IEC 62271-103 

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

قبرل و بعرد از   مقاومت کنتاکت هرا  

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  22 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

13  
% جريان اکتيرو  5آزمون قطع 

 نامي

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 31.5 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.1 بند

يرک عملکررد براز و    پس از آزمون 

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

14  
آزمررون قطررع جريرران مرردار  

 بست 

Ur= 7.2 kV; +10%; -0% 

I1= 630 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.2 بند

پس از آزمون يرک عملکررد براز و    

بسررت  انجررام مرري شررود. اخررتالف  

مقاومت کنتاکت هرا قبرل و بعرد از    

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

15  
آزمررون قطررع جريرران نررامي  

 شارژ کابل  

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 16 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف 

مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

مقدار بيش از در صورتي ک  اين 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

16  
جريران   11-41آزمون قطع %

 نامي شارژ کابل

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 1.6 ~6.4 A; +10%; -

0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف 

کنتاکت ها قبل و بعد از مقاومت 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  23 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

17  

 

 آزمون قطع جريان شارژ خ 

 

 

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 1.5 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

آزمون يک عملکرد باز و پس از 

بست  انجام مي شود. اختالف 

مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

18  
آزمون قطرع جريران خطراي    

 زمين

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 48 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 
بست  انجام مي شود. اختالف 
مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 
در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %
 انجام شود.

19  

آزمررون قطررع جريرران شررارژ  

کابررل و خرر  تحررت خطرراي 

 زمين

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 27.7 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف 

مقاومت کنتاکت ها قبل و بعد از 

 باشد. 21آزمون نبايد بيش از % 

 در صورتي ک  اين مقدار بيش از

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

21  

 زمون تحمل مکانيکي:آ
 در حالت بي باري کليد

قبل و بعد از انجام تست 
کامل موارد زير بايستي انجام 

 شود:
 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 ناميدر ولتاژ 
 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 مينيممدر ولتاژ 
 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 ماکزيممدر ولتاژ 
 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 ب  صورت دستي

 COمرتب  سيکل  4511انجام 

در ولتاژ نامي تابلو کنترل 

 بصورت اتوماتيک

IEC 62271-103 
 6.102 بند

اختالف مقاومت کنتاکت ها قبل و 

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

افزايش دما بايد آزمون   باشد، 21 %

 انجام شود.

در  COمرتب  سيکل  251انجام 

 مينيمم ولتاژ نامي تابلو کنترل

 بصورت اتوماتيک
 

در  COمرتب  سيکل  251انجام 

 ماکزيمم ولتاژ نامي تابلو کنترل

 اتوماتيک بصورت



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 
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 كيلوولت

 32از  24 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 آزمون هاي دماي باال و پايين  21
IEC 62271-103 

 6.102.3 بند

ها قبل و اختالف مقاومت کنتاکت 

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

در صورتي ک  اين مقدار بيش از 

بايد آزمون افزايش دما   باشد، 21 %

 انجام شود.

22  

   IPتست 

 IP54  کليد و مکانيزم فرمان و مدارات کمکي:

 IP67  محفظ  گاز:

IEC 60529 
IEC 62271-1 

 7.7.1بند 

و  13.6.2  ،13.5.2مطابق بندهاي 

 IEC 60529از استاندارد  14.3

 (J 21بدن  فلزي کليد ) IKتست   23
IEC 62262 

IEC 62271-1 
 7.7.2بند 

بعد از تست, محفظ  نبايد شکسرت   

شده يا تغيير شرکل دهرد همچنرين    

نبايستي عملکرد نرمال تجهيرزات و  

IP  .مختل شود 

 آزمون ميزان نشتي گاز  24
IEC 60068-2-17  

 IEC 62271-1 
 7.8 بند

مطابق با قبول  نشتي قابلميزان 

 3از جدول شماره  29رديف 

25  

آزمررررون حفاظررررت در 

مقابررل تررداخل امررواج   

الکترومغناطيسررررررررري 
(EMC) 

Immunity tests on  
auxiliary and control circuits 

 آزمونهاي ايمني در  انوي  سيستم ها

IEC 

61000-4-

1 IEC 

61000-6-

5 

IEC 

62271-1 
 7.9 بند

تخريبي صورت  نبايددر اين حالت 

و بعد از تست تجهيز بايسرتي   گيرد

 .ب  صورت کامل کار کند

Electrical fast transient/burst 

test 
آزمون تخريب در مقابل ولتاژ شرارژ  

 در مدارهاي کنترل

IEC 

61000-4-

4 

Oscillatory wave immunity 

test 
آزمون پايداري در مقابل ولتاژ شرارژ  

 در مدارهاي کنترل

IEC 

61000-4-

18 

Ripple on d.c. input power 

port immunity test 
 dcآزمون ريپل ولتاژ 

IEC 

61000-4-

17 

مصونيت از افت ولتاژ ناشي از قطرع  

 dcکوتاه مدت و نوسانات در ولتراژ  

 ورودي تابلو کنترل

IEC 

61000-4-

29 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  25 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 تست عملکرد مدارات کمکي و تابلو کنترل  26
IEC 62271-1 

 انجام صحيح عملکرد تعريف شده 7.10.2 بند

 تست وجود ارتباط و اتصال الکتريکي بين ارت و قطعات فلزي  27
IEC 62271-1 

 7.4.3 بند

افت ولتاژ بين ارت و قطعات فلزي 

شررامل در و دسررتگيره و فررريم و   

  ،A 31محفظرر  فلررزي در جريرران  

 .باشد V 3کمتر از 

28  
چررک کررردن عملکرررد  

 کنتاکتهاي کمکي

ميزان جريران دائمري کنتاکرت هراي     

  کمکي
IEC 62271-1 

 7.10.3.2 بند 

 6جدول شماره  نتايج بايد مطابق

 .باشد استاندارد

جريرران قابررل تحمررل کوترراه مرردت  

 کنتاکت هاي کمکي
IEC 62271-1 

 7.10.3.3 بند 

افزايش مقاومت بايستي کمتر از 

 % باشد.21

 قدرت قطع کنتاکت هاي کمکي
IEC 62271-1 

 7.10.3.4 بند

افزايش مقاومت بايستي کمتر از 

 % باشد.21

 آزمونهاي محيطي  29

 آزمون سرما
IEC 60068-2-1  

IEC 62271-1 
 7.10.4.2 بند 

 داشتن عملکرد صحيح بدون خطا

 مطابق استاندارد

 آزمون گرماي خشک
IEC 60068-2-2  

IEC 62271-1 
 7.10.4.3 بند

 آزمون رطوبت متناوب
IEC 60068-2-3  

IEC 62271-1 
 7.10.4.4 بند

 آزمون لرزش
IEC 60068-2-30  

IEC 62271-1 
 7.10.4.5 بند

چررک کررردن وضررعيت )بررا ولترراژ   

 فرکانس قدرت(

IEC 60068-2-6  
IEC 62271-1 

 7.10.4.6 بند

  آزمون هاي مربوط ب  تابلو کنترل  31

تعيين الزامات، مطابق با دستورالعمل 

 هاي ارزيابي فني و آزمونمعيارهاي 

RTU  هوايي 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي

 كيلوولت

 32از  26 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 هاي جاري آزمون

1  

در  (Hz 51)آزمررون اسررتقامت عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت 

 kV 71 دقيق  1 حالت خشک

 اين آزمون در دو حالت زير انجام ميشود:

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلهرا در حرالي کر      -

 شود باشند ولتاژ اعمال مي بقي  پلها و بدن  زمين مي

کليد باز و ب  هريرک از ترمينالهرا در حرالي کر  بقير        -

 شود باشند ولتاژ اعمال مي ترمينالها و بدن  زمين مي

IEC 60060-1, -2 
 IEC 62271-1 

 8.2 بند 

)در صورت وجود تقارن در 

 11قطب ها ب  جدول 

 استاندارد مراجع  شود(

 عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  
کمکي و بررسي مطابقت نقش  بازرسي مدارهاي کنترلي و 

 مدارات و سيم بنديها
IEC 62271-1 

 مطابقت با استاندارد 8.3.1 بند 

 مدارات کمکي و تابلو کنترلتست عملکرد   3
IEC 62271-1 

 انجام صحيح عملکرد تعريف شده 8.3.2 بند 

 آزمون بررسي حفاظت در مقابل شوك الکتريکي  4
IEC 62271-1 

 8.3.3 بند 

در صورتي ک  بازرسي بصري کافي 

افررت ولترراژ بررين ارت و     نباشررد،

قطعات فلزي شامل در و دسرتگيره  

و فريم و محفظ  فلرزي در جريران   

A 31،   کمتر ازV 3 باشد. 

5  

 :آزمون استقامت عايق فرکانس قدرت مدارات کمکي و کنترلي

در زمان انجام آزمون مدار قدرت بايد قطع باشد و ولتاژي برابر 

بين مدار کنترل و  Hz 51ب  مدت يک  اني  با فرکانس  kV 1با 

 زمين اعمال گردد

 

IEC 62271-1 

 8.3.4 بند 

در اين حالت نبايد هيچگون  

 .شکست عايقي مشاهده گردد

6  
 گيري ميزان مقاومت مدارات اصلي: آزمون اندازه

 A , B , Cبر روي هر س  فاز  -

IEC 62271-1 6.4.1  
 IEC 62271-1 

 8.4 بند 

آزمون  درگيري شده  مقاومت اندازه

مقاومررت  Ru (Ru 1.2نبايسررتي از 

در معادل قبل از آزمون  افزايش دما 

  .تجاوز کند (،باشد ميآزمون نوعي 

 آزمون ميزان نشتي گاز  7
IEC 62271-1 

 8.5.3 بند
مطابق با قبول  قابلميزان نشتي 

 3از جدول شماره  29رديف 
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 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

8  
 آزمون تحمل مکانيکي:

 در حالت بي باري کليد

در ولتاژ  COمرتب  سيکل  5انجام 

 نامي تابلو کنترل بصورت اتوماتيک

 
IEC 62271-103 

 
 .نتايج بايد مطابق استاندارد باشد

در مينيمم  COمرتب  سيکل  5انجام 

بصورت  ولتاژ نامي تابلو کنترل

 اتوماتيک

در  COمرتب  سيکل  5انجام 

 ماکزيمم ولتاژ نامي تابلو کنترل

 بصورت اتوماتيک

بصورت  COمرتب  سيکل  5انجام 

 دستي

 ها چک کردن طراحي و ابعاد و اندازه  9
IEC 62271-1 

 7.6 بند

ها و  چک کردن ابعاد و اندازه

طراحي ظاهري براي مطابقت آن 

 خريداري شدهبا کاالي 

 اي هاي نمونه آزمون

11  

ب  تشخي  خريدار، پس از نمون  برداري، تعدادي از آزمونهاي 

روتين و نوعي و يا آزمون هاي خاص بنا ب  تشخي  کارفرما 

در پيوست اسناد مناقص  مشخ  وب  انتخاب خريدار روي 

 کليدهاي مربوط  انجام شود.

استانداردهاي مورد استناد 

روتين و در آزمونهاي 

 نوعي و يا خاص

 هاي استاندارد تامين خواست 
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 ها دياگرام مدارهاي آزمون :(1وست )يپ
 يان بار نامي: مدار آزمون جر1شکل 

 
 نگ بست يان ري: مدار آزمون جر2شکل 
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 يخازن يان هايجرمدار آزمون   :3شکل 

 

 نيزم يخطاقطع ان يمدار آزمون جر  :4شکل 
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 نيزم يشارژ کابل و خ  تحت خطا قطع انيآزمون جر: مدار 5شکل 

 
 ان وصل اتصال کوتاهي: مدار آزمون جر6شکل 
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آلـودگي   انتخاب سـطح  جدول راهنماي و 1،2بندي آلودگينقشه راهنماي پهنه (:2پيوست )

 منطقه

 
  

                                                 
هاي موجود در آن تحقيق كل  نقشه فوق نتيجه گزارش جلد اول از تحقيق  پژوهشگاه نيرو در خصوص استاندارد مناطق خاص بوده و ايستگاه 1

ن كشور را در برنگرفته و نيز عواملي از قبيل كارخانجات صنعتي آالينده و... كه ممكن است آلودگي آن منطقه را تحت تأثير قرار دهد در اي

 بندي در نظر گرفته نشده است ، همچنين در بكارگيري اين نقشه رعايت هماهنگي عايقي الزامي است. طبقه
 با منابع آلودگي صنعتي و موضعي رعايت موارد فني الزامي است. در مناطق 2
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 شركت توانير
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قابل قطع  كليدهاي )سكسيونر/ سكشنااليزر(الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 33 هاي هوايي ستم اتوماسيون در شبكهسيتفاده در اس به منظور زير بار گازي
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 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه1جدول شماره )

 رديف
سطح 

 آلودگي
 شرايط منطقه

1  
آلودگي 

 سبک

 نواحي بدون تاسيسات صنعتي و داراي تراکم مسکوني محدود -

 نواحي با تراکم صنعتي و خانگي محدود ولي داراي باد و باراني متناوب -

 نواحي کشاورزي -

 مناطق کوهستاني -

 وزدآنها نميکيلومتر فاصل  از دريا ک  بادي از دريا ب   21نواحي با حداقل  -

2  
آلودگي 

 متوس 

 نواحي صنعتي ک  دود آلوده کننده توليد نمي کنند و مناطق مسکوني با تراکم متوس  -

 نواحي با تراکم صنعتي و خانگي باال ولي داراي باد و باران هاي متناوب -

 دارندنواحي ک  با ساحل فاصل  چندين کيلومتري دارند ولي در معرض وزش بادهاي دريايي قرار  -

3  
آلودگي 

 سنگين

 مناطق با تراکم صنعتي باال و حوم  شهري بزرگ با تراکم وسايل گرمايشي آلوده کننده باال -

 قرار دارندپمناطق نزديک دريا يا مناطقي ک  در هر صورت در معرض بادهاي نسبتاً شديد دريايي  -

4   

آلودگي 

خيلي 

 سنگين

دودهاي صنعتي ک  الي  هاي ضخيم هادي توليد  مناطقي ک  در معرض گرد و خاك هاي هادي و -

 کنند قرار دارند مي

نواحي بسيار نزديک ب  ساحل ک  در معرض پاشيدن آب دريا يا بادهاي شديد آلوده دريا قرار  -

 گيرند مي

نواحي بياباني ک  براي مدت هاي طوالني بدون باران و در معرض وزش بادهاي شديد همراه با  -

 گيرندمنظم قرار ميماس  و نمک بطور 

5  
آلودگي 

 ويژه

 نوار ساحلي جنوب کشور -

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

 سيمان
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 29از  2 صفحة

 01شماره بازنگري: 
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 فهرست مطالب

 3 ............................... گازي بار زير قطع قابل کليدهاي فني مشخصات بررسي تخصصي جلسات در کننده مشارکت اعضاي

 5 .......................................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ............................................................................................................................................. كاربرد دامنه و هدف -1

 5 ......................................................................................................................................................... اجرا محدوده -2

 5 ..................................................................................................................................... استناد مورد استانداردهاي -3
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 6 ................................................................................................................................... جداول تكميل روش -4-1
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 25 ................................................................................................................. هاآزمون مدارهاي دياگرام(: 1) پيوست

 28 .......................... منطقه آلودگيسطح انتخاب راهنماي جدول و آلودگي بنديپهنه راهنماي نقشه(: 2) پيوست

 

 

 جداولفهرست 
 8 .......................................... برداريبهره و نصب محل ومشخصات شرايط و خريدار هاي خواسته( 1) شماره جدول

 9 .............................................................................................................. پيشنهادي كاالي مهشناسنا( 2) شماره جدول

 10 ...................................................................................................................... اجباري مشخصات( 3) شماره جدول

 15 ................................................................................ كاال امتيازدهي و پيشنهادي فني مشخصات( 4) شماره جدول

 18 .................................................................................................................................. ها آزمون –( 5) شماره جدول

 29 ........................................................................................ منطقه آلودگي سطح انتخاب راهنماي( 6) شماره جدول
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 سي مشخصات فني كليدهاي قابل قطع زير بار گازياعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي برر

تروانير بر     هاي سازنده و تامين کننده تجهيزات، اساتيد دانشگاه و شررکت  هاي توزيع برق، شرکت با تشکر از نمايندگان محترم شرکت

هاي تخصصي و نهايي کردن اين دستورالعمل با حضور در  شرح زير ک  در مراحل مختلف تهي  و بازنگري پيش نويس و انجام بررسي

جلسات و اعالم نقط  نظرات کارشناسي موجبات هرچ  پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً بازنگري اين دسرتورالعمل توسر    

 ران از دفتر فني و مهندسي توزيع شرکت توانير انجام شده است.آقاي مهندس رسول نو

 شرکت توانير آقاي دکتر مجتبي خدرزاده  1

 شرکت توانير آقاي مهندس مهرداد صمدي  2

 دانشگاه تهران اميرعباس شايگاني اکملآقاي دکتر   3

 دانشگاه تهران آقاي مهندس ميالد محمد حسين  4

 ه فشار قوي پژوهشگاه نيروآزمايشگا آقاي مهندس سيامک ابيضي  5

 يانرژ عيصنا يها شگاهيآزما يدزک يدکتر حامد هاشم يآقا  6

 يانرژآزمايشگاه هاي صنايع  خانم مهندس مهسان ميرفالح  7

 پژوهشگاه نيرو خانم مهندس ليال عبدي  8

 پژوهشگاه نيرو مونا رنجبرخانم مهندس   9

 پژوهشگاه نيرو هادي نوروزي آقاي مهندس  11

 شرکت توانير دس سارا قرشيخانم مهن  11

 شرکت توانير رسول نوران آقاي مهندس  12

 شرکت توزيع برق شهرستان مشهد آقاي مهندس محسن ابوترابي  13

 شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز آقاي مهندس حسن جباري   14

 شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان  آقاي مهندس افشين عالء   15

 شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان ن فاضلي آقاي مهندس پيما  16

 شرکت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي آقاي مهندس احمد جوانشير  17

 شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي آقاي مهندس محسن ميرزاخاني   18

 شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر آقاي مهندس سيد مهدي صالحي زاده  19

 تهران بزرگ شرکت توزيع نيروي برق صمدي جواد آقاي مهندس  21

 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي محمدرضا محسن زاده آقاي مهندس  21
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 شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس حميد رضايي   22

  شرکت پارس سوئيچ آقاي مهندس مجتبي عليمحمدي  23

 شرکت باس  پژوه آقاي دکتر اسفنديار بامداد  24

 شرکت باس  کليد ضا رضاييآقاي مهندس محمدر  25

 شرکت تابش تابلو آقاي مهندس مهدي فتحي رضايي  26

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس طهمورث حيدري  27

 شرکت نوآوران برق آريا آقاي مهندس عباس کشاورز صالح  28
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 مقدمه 
يارهراي فنري مر بر برر     نظر ب  اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و کنترل کيفيت تجهيزات و توجر  بر  مع        

)متشرکل از   كليـدهاي فشارمتوسـط  ها، اين سند تنظيم و پس از طررح و تاييرد در کميتر  تخصصري      عملکرد آن

و اساتيد دانشگاهي( نهايي شده است. گيرندگان سند موظفند  هاي توزيع نيروي برق، سازندگان تکارشناسان شرک

 33 هـاي هـوايي   در شـبكه بـه منظـور اسـتفاده    گازي  رقابل قطع زير با كليدهاي )سكسيونر(در هنگام خريد 

، آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسري و ارزيرابي فنري،    )بدون اتوماسيون( كيلوولت

شده، نسبت ب  ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام   براساس اين دستورالعمل و با توج  ب  مدارك و مستندات ارائ 

 .کنند

 

 هدف و دامنه کاربرد  -1
)سكسـيونر(  كليـدهاي  و خريرد  هاي کيفي در انتخاب    درتعيين ويژگيياين سند با هدف ايجاد وحدت رو

و تهير  اسرناد    )بدون اتوماسيون(كيلوولت  33 هاي هوايي قابل قطع زير بار گازي به منظور استفاده در شبكه

ء سطح کيفي تجهيزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقا يدو خر مناقص ، هماهنگ سازي و شفافيت در امر توليد

در دستورالعمل حاضر امکان خريد کليد با قابليت نصب موتور در آينده ب  منظور پيش بيني  آنها تنظيم شده است.

استفاده در سيستم اتوماسيون با توج  ب  هزين  باالي نصب موتور براي کليد در حال بهرره بررداري حرشف شرده     

اي براي استفاده از کليد در سيستم اتوماسيون را داشرت  باشرد،    چنانچ  شرکت توزيع در آيندة نزديک برنام است. 

هراي کليردهاي )سکسريونر      تعيين الزامرات، معيارهراي ارزيرابي فنري و آزمرون     »پيشنهاد مي شود از دستورالعمل 

« کيلوولرت  33هراي هروايي    وماسيون در شبک سکشنااليزر( قابل قطع زير بار گازي ب  منظور استفاده در سيستم ات

 استفاده گردد.

 

 محدوده اجرا -2
 باشند. مي هاي توزيع نيروي برق کشور شرکت ر ويشرکت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل 

 استناد استانداردهاي مورد -3
نظرر   ردهراي مرو   هاي انجام آزمايشها براي کنتررل شراخ    مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و روي 

در زمران تنظريم ايرن     ( و استانداردهاي کشورهاي صنعتي پيشرفت  اسرت. IEC)با تأکيد بر المللي استانداردهاي بين
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هراي   براين اساس، اسرتاندارد  دستورالعمل استانداردهاي ملي يا صنعت برق کشور در اين زمين  تدوين نشده است.

  اند: استناد قرارگرفت  زير در اين دستورالعمل مورد
1- IEC 60815, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 

2- IEC 62271-103, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 103: Switches for rated 

voltages above 1 kV up to and including 52 kV", 2011-06  

3- IEC 62271-1, "High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications", 

2017-07 

4- IEC 62271-102, "High-voltage switchgear and controlgear  – Part 102: Alternating current 

disconnectors and earthing switches", 2013-02 

5- IEEE Std C37.74, "IEEE Standard Requirements for Subsurface, Vault, and Padmounted 

Load-Interrupter Switchgear and Fused Load-Interrupter Switchgear for Alternating Current 

Systems up to 38 kV", 2014 

6- IEC 62217, " Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use – General definitions, test 

methods and acceptance criteria", 2012-09 

 انجام کار دستور -4

 روش تكميل جداول -4-1
مراحل تکميل شود.  انجام مي« محاسب  امتيازات فني»و « مشخصات اجباري»بخش  بررسي مشخصات فني در دو  

 ها ب  شرح زير است: جداول و استفاده از آن

  قابل قطع  (  سکشنااليزر)سکسيونركليدهاي خود در ارتباط با  هاي ( خواست 1جدول شماره ) درخريدار

و همچنرين   كيلوولـت  33 هاي هـوايي  زير بار گازي به منظور استفاده در سيستم اتوماسيون در شبكه

 نمايد. برداري را اعالم مي شراي  و مشخصات محل نصب و بهره

  ( فروشنده اطالعاتي از کاالي پيشنهادي و 2در جدول شماره ) کند. توليد و عرض  آن ارائ  مي  سابق 

   الزامرات و مشخصرات    ( الزامي است و فروشرنده بايرد   3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره )  ارائ

اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تضمين نمايد. درصورت عردم  

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

 ( مشخص 4در جدول شماره )      هاي م بر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل کيفي کاالي مرورد نظرر بر  همرراه

شرود و سرتون    بايد توسر  فروشرنده تکميرل   « مقدار پيشنهادي»ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

( تکميرل گرردد.   2-4) و با توج  ب  روش ارزيابي تعيين شده در بندتوس  کميت  فني خريد « امتياز نهايي»

 صفحات مربوط ب  اين جدول نيز بايد توس  فروشنده مهر و امضا شود.
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 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
با توج  ب  مقادير پيشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي جردول   بايد، کميت  فني خريد براي تعيين امتياز کيفي

)در ادام  جردول   ( و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هر کدام از بندهاي فوق4)جدول شماره  ياز دهي کاالامت

منظور نمايد، سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شرده در ضرريب    111( امتيازي را بر مبناي 4شماره 

آيرد.  بدست مري  111م بر يتقس جموع امتيازهاي نهاييوزني مربوط  بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز کل از م
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 . شود برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كاالي پيشنهادي با خواسته

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

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

يرد
 ف

 خواست  خريدار نوع خواست 

 نوع سکسيونر  1
)سکسيونر( قابل قطع زير بار گازي ب  منظور استفاده کليدهاي 

 اتوماسيون( کيلوولت )بدون 33 هاي هوايي در شبک 

 دستگاه  ---- تعداد  2

کلمپ افشان داراي پوشش عايق و  داشتن جمپرهاي با هادي  3

بي متال مناسب جهت اتصال ب  شبک  هوايي آلومينيوم با  هاي

 ميليمتر مربع 121و با سطح مقطع  متر 2طول حداقل 
 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □

4  
نشان ساز حرارتي يا با نمودار دمايي( )با جبران  Gaugeوجود 

  فشار گازميزان دهنده 
 نداشت  باشد   □               2داشت  باشد   □

 نداشت  باشد   □               داشت  باشد   □ کليد در محل عملکردمکانيکي جهت جلوگيري از قفل ايمني سيستم   5

ف
ردي

 

  مقدار  واحد شرح مشخص 

ف
ردي

 

 مقدار  دواح شرح مشخص 

  m ارتفاع از سطح دريا kV 33  8 (Ue) ولتاژ نامي سيستم 1

  g شتاب زمين لرزه Ue (max) kV 36  9 حداکثر ولتاژ سيستم 2

º حداقل درج  حرارت محي  خارج Hz 51  11 فرکانس نامي سيستم 3
C  

º حداکثر درج  حرارت محي  خارج 11  3 - تعداد فازها 4
C  

º روزگرمترين متوس  دماي  12   - 3محي ميزان آلودگي  5
C  

º متوس  دماي ساليان  13   - رطوبت نسبيدرصد  6
C  

 - نيستم زميس 7
ن شده يزم

 ر م بريغ
    

 

                                                 
  شود. اين جدول توس  خريدار تکميل مي 1
اي فشار  گيري دوره قابليت اندازهيت( و نيز الزامي بودن ؤو دشواري ر gaugeودگي صفح  يت و قرائت اين وسيل  )آلؤبا توج  ب  مشکالت ر 2

با کيفيت )با جبران ساز حرارتي يا نمودار دمايي و نشتي   gaugeهاي ناشي از نصب  ، هزين Flagبا  نشان دهنده وضعيت فشار گازو  گاز

 فشار گاز سفارش داده شود. gaugeبدون  گردد ک  کليد اکيداً توصي  مي توجي  ندارد، لشاپايين( 
،  جنس بدن  کليد. در مناطق با آلودگي ويژه، (2بر اساس پيوست ) )يا ويژه( بر حسب آلودگي منطق ، سبک، متوس ، سنگين يا فوق سنگين 3

 گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده با توج  ب  نوع آلودگي  ضخامت پوشش گالوانيزه سکو و ساير موارد
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 تضمين مي شود. پيشنهاد دهندهصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  1( شناسنامه كاالي پيشنهادي2جدول شماره )

  کشور سازنده  1

  )نام شرکت( سکسيونر نام سازنده  2

  سال ساخت  3

  ...( عرض  کننده انحصاري و -اط با سازنده )نماينده رسمينام فروشنده و نوع ارتب  4

  با درج کد سفارش نوع و تيپ کاال  5

  دارانيو اطالعات تماس با خر فهرست خريداران با ذکر نام، کشور، تاريخ و ميزان فروش  6

  سابق  کارخان  در ساخت اين نوع تجهيزات  7

  يفيلم آموزش ارائ  دستورالعمل نصب ب  صورت کتابچ  ونحوه   8

  يبرداري و سرويس و نگهداري ب  صورت کتابچ  و فيلم آموزش ارائ  دستورالعمل بهرهنحوه   9

  نحوه آموزش تخصصي کارشناسان معرفي شده در زمان ساخت و تحويل  11

  مدت زمان گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت خرابي  11

  قطعاتکلي   مدت زمان گارانتي تعويض  12

  ن خدمات پس از فروشمدت زما  13

  نصب و تعمير و خدمات پس از فروش تجهيز  ،توليد ي  سابق  پيشنهاد دهنده در زمين  هايارا  14

  حداکثر زمان تحويل  15

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  16

                                                 

هاي ضميم   در صورت کمبود فضا براي درج مطالب، با ذکر شماره صفح ، از برگ  تکميل مي شود. ضمنا پيشنهاد دهندهاين جدول توس   -1

 استفاده شود.
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 شود. يشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين ميمطابقت كاالي پ

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 نوع كليد و مكانيزم قطع

  E31 & M1 --- ديکالس کل  1

 SF6 گاز --- قطع و محي  محفظ نوع عايق   2

قطع و وصل با فنر انجام ---  نوع مکانيزم عملکرد  3  

 --- مکانيزم قطع و وصل نوع  4

امکان قطع  و يکيمکان استفاده از حداقل تجهيزات

ق و عدم استفاده يک عايو وصل از باال توس  است

نييپاره راب  در يل  و دستگياز م  

5  
مستقل بودن سرعت قطع و وصل کليرد از سررعت عملکررد    

 دستي اپراتور
 الزامي است ---

 الزامي است --- (يتقابل رو) در محلقطع و وصل وجود شمارنده تعداد   6

7  
و جهت رويت وضعيت کليد  يبراوجود نشان دهنده مناسب 

 عملکرد
 الزامي است ---

1112 مرتب  ( درجريان نامي عملکرد )قطع و وصلسيکل حداقل تعداد   8
 

 1111 مرتب  حداقل تعداد عملکرد )قطع و وصل( مکانيکي  9

53 مرتب  حداقل تعداد دفعات وصل زير اتصال کوتاه   11  

  N 251 حداکثر نيروي مورد نياز براي قطع دستي کليد    11

12  
محدوده دماي محيط براي عملكرد )در جريان نامي و بدون 

 جريان(
º
C 

 -25 ≥ه دما محدود ≥+ 40

هوايي  تبصره: چنانچه كليد براي منطقه آب و

( 1خاص )با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

شود محدوده كاري فوق با توجه به  تهيه مي

 تغيير خواهد بود. قابل استاندارد مربوطه

                                                 
  نيز مجاز مي باشد. E2تا دو سال از زمان ابالغ اين دستورالعمل کالس  1
 .مي باشد 31مقدار الزامي  E2در کالس  2

 مي باشد. 3مقدار الزامي  E2در کالس  3
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  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

هاي قابل تحمل جريان  

)(جريان نامي  13 rI A 631 

)(کوتاه مدت نامي لجريان قابل تحمحداقل   14 KI1 kA 16 

)( 2حداقل پيک جريان قابل تحمل  15 PI kA 41 

)(حداقل جريان وصل اتصال کوتاه  16 maI kA 41 

)( اتصال کوتاه تحمل حداقل طول مدت  17 Kt Sec 1 

),( جريان قطع رينگ بست   18 pptrloop II A 631 

)( حداقل جريان قطع شارژ خ  هوايي  19 lcI A 5 1  

)( حداقل جريان قطع شارژ کابل  21 ccI A 16 

 ولتاژهاي قابل تحمل

21  

حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدرت ب  مدت يرک دقيقر    

 1111ترا  )براي ارتفاع  در شراي  خشک ب  زمين و بين فازها

 متر(

kV 71 

22  

حداقل ولتاژ ايستادگي با فرکانس قدرت ب  مدت يرک دقيقر    

 Across Isolation) در شراي  خشک برين فواصرل ايزولر    

Distance)  متر( 1111)براي ارتفاع تا 

kV 81 

23  
اي قابل تحمرل ناشري از صراعق  بر       حداقل ولتاژ موج ضرب 

 ر(مت 1111)براي ارتفاع تا  زمين و بين فازها
kV ±171 

24  
حداقل ولتاژ موج ضرب  اي قابل تحمل ناشي از صراعق  برين   

 متر( 1111)براي ارتفاع تا  فواصل ايزول 
kV ±195 

 سيستم گاز 

 الزامي است --- مکانيکي  اينترالك افت فشار گاز   25

 درصد 1 5 --- حداکثر ميزان نشت گاز در سال  26

--- اي فشار گاز  گيري دورهقابليت اندازه  27  الزامي است 

                                                 
1
 rated short-time withstand current 

2
 Ik×2.5 
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 شود. يشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين ميمطابقت كاالي پ

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 الزامي است --- Flagبا  نشان دهنده وضعيت فشار گاز  28

 الزامي است --- دريچ  انفجار گاز  29

 11 سال حداقل زمان بين پر کردن مجدد گاز  31

 الزامي است --- از آننگهداري  شارژ گاز وارائ  دستورالعمل   31

 ساير مشخصات

 پليمري --- ها نوع مقره  32

33  
اي پليمري در محل نصب بدون تخلي  ه امکان تعويض مقره

 گاز
 الزامي است ---

 mm 321  1حداقل فاصل  فازها از يکديگر  34

 2حداقل فاصل  خزشي  35

 
mm 

ميليمتر و براي  1116براي مناطق فوق سنگين 

ميليمتر 911مناطق سنگين وساير مناطق   

 IP IP54 محفظ  مکانيزم کليدحداقل درج  حفاظت   36

 IK IK10 مکانيکي بدن  فلزيحداقل درج  حفاظت   37

 IP67 --- درج  حفاظت محفظ  گاز کليد  38

 --- 3جنس بدن  کليد  39
مخصوص نصب  ورق استنلس استيل ضد اسيد

 ميليمتر 3در فضاي آزاد با ضخامت حداقل 

41  
بندي مناسب روي پالت و داخل جعب  چوبي برا پوشرش    بست 

 حفاظتي جهت جلوگيري از رطوبت
 الزامي است ---

41  
بيني يک ترمينال زمين با يک بست مناسب برروي بدنر    شپي

 کليد ک  با عالمت زمين حفاظتي مشخ  شده است
 الزامي است ---

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  براي مناطق با آلودگي ويژه، حداقل مقدار فاصل  فازها از يکديگر با 1

 .براي مناطق با آلودگي ويژه، حداقل مقدار فاصل  خزشي با توج  ب  نظر کارفرما و مشاور تعيين مي گردد 2
  گردد. تضمينتعيين و توس  فروشنده نس بدن  کليد با توج  ب  نوع آلودگي ج  براي مناطق با آلودگي ويژه، 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  13 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

42  

 85با حرداقل ضرخامت    مناسبگالوانيزه گرم و ارائ  سکوي 

هراي موجرود در    برروي انواع پاي  جهت نصب کليد 1ميکرون

 هاي توزيع شبک 

 الزامي است ---

 خدمات

43  
اعتبار از شرکت  خيداراي تار تيصالح دييتا يگواهئ  اار

 2شده ليشده و نمون  تحو ارائ  براي مدل ريتوان
 الزامي است ---

44  

 3معتبر شگاهياز آزما يآزمون هاي نوع يدارا بودن گواه

( و اعالم 5هاي کاال )جدول شماره  نآزمو مطابق با فهرست

دستگاه  اي ارديخر ندهينما ديامکان بازد جاديو ا ديزمان تول

 هاي جاري  نظارت از مراحل انجام آزمون

 الزامي است ---

 الزامي است --- هاي روتين براي کلي  سکسيونرها  انجام آزمون  45

 --- پالك مشخصات  46

 نصب پالك مشخصات در محل مناسب و خوانا
و غير قابل پاك شدن و ضد بصورت حک شده 

 زنگ با مشخصات زير برروي آن الزامي است:
نوع، مدل و کالس الکتريکي و  نام سازنده،

، ولتاژ ناميشماره سريال کليد،  مکانيکي کليد،
قابل ، جريان (BIL)سطح عايقي ،جريان نامي

تحمل جريان ، مدت زمان مدت نامي کوتاه تحمل
وزن،  مدت نامي، فشار نامي محفظ  گاز، کوتاه

 سال ساخت

47  
فيلم  و  ارائ  دستورالعمل نصب فارسي ب  صورت کتابچ

 آموزشي 
--- 

 الزامي است

48  
ارائ  دستورالعمل بهره برداري و سرويس و نگهداري فارسي 

 ب  صورت کتابچ  وفيلم آموزشي
 الزامي است ---

                                                 
 .گردد مي تعيين مشاور و کارفرما نظر ب  توج  با ضخامت سکوحداقل  براي مناطق با آلودگي ويژه، 1
   اين بند ب  صورت يک مشخص  امتيازي مي باشد.  تا دو سال از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، 2

 . باشدي م مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير اي ILAC عضو يالملل نيمعتبر ب شگاههاييمعتبر، آزما شگاهياز آزمامنظور  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  14 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پيشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

  دو سال پس از تحويلحداقل   سال گارانتي تعويض کامل تجهيز در صورت خرابي  49

 يک ماه ماه در صورت خرابيحداکثر زمان جايگزيني تجهيز   51

51  
 گارانتي عدم نشتي گاز 

 سال
سال از زمان  3سال از زمان تحويل يا  5حداقل 

 برقدار شدن )هر کدام زودتر برسد(

 سال 11حداقل  سال ارائ  خدمات پس از فروش  52



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  15 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پيشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 اريخ تکميل:ت

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 1( مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كاال4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي

ضريب 

زنيو  
 امتياز

امتياز 

 نهايي

   11 3  1-3-4بند  مرتب  جريان نامي  عملکرد )قطع و وصل( در سيکل تعداد  1

   9 7  2-3-4بند  مرتب  عملکرد )قطع و وصل( مکانيکي سيکل تعداد  2

I)تحمل حرارتي جريان اتصال کوتاه   3
2
 t ) A

2
 s  13 1  3-3-4بند   

   25 2  4-3-4بند  مرتب  وصل اتصال کوتاه تعداد  4

   11 9  5-3-4بند  سال ، آموزش و خدمات پس از فروشگارانتي  5

   11 6  6-3-4بند  ---   بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره  6

   9 9  7-3-4بند  --- احراز اصالت کارخان  سازنده  7

8  
اعتبررار از  خيداراي تررار تيصررالح دييررتا يئرر  گررواهاار

 ريشرکت توان
  8-3-4بند  ---

3 8 
  

  --- 111% جمع امتياز 

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



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  16 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يامتيازهاي فن هنحوة محاسب -4-3
 ( باشد، بايد مستندات معتبر مربوط  ارائ  شود.3براي مواردي ک  ادعاي سازنده بيش از مقادير اجباري جدول شماره ) توجه:

 يان نامي)قطع و وصل( درجرعملكرد  كليس تعداد -4-3-1

و سرقف امتيراز   تعلق گرفت   61 امتيازمرتب ،  31معادل  ن ناميتعداد سيکل عملکرد )قطع و وصل( درجريا ب  ازاي

 باشد. مي 111

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+7  

 مرتب   مي باشد.  31برابر  E2مقدار اجباري  بر اساس کالس   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 عملكرد )قطع و وصل( مكانيكي كليس تعداد -4-3-2

افزايش،  درصد 2 5و ب  ازاي هر  61 امتياز مرتب ، 5111معادل  يکيمکانعملکرد قطع و وصل کل يس تعداد ب  ازاي

 گردد.مي منظور 111تا سقف امتياز اضاف  امتياز  1

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+41  

Iان اتصال كوتاه )يجر يتحمل حرارت -4-3-3
2
 t) 

Iکوتاه ان اتصال يجر يحرارتتحمل ب  ازاي 
2
t))، A

2
s 116×256،  1 ،فرزايش ا درصرد  11 و بر  ازاي هرر   61 امتيراز 

 گردد.مي منظور 111تا سقف امتياز  اضاف  امتياز

مقدار پيشنهادي((  = امتياز – / )مقدار اجباري  مقدار اجباري) × 61+11  

 وصل اتصال كوتاه تعداد -4-3-4

 باشد. مي 111و سقف امتياز  61امتياز مرتب ،  3معادل وصل اتصال کوتاه  تعدادزاي ب  ا

مقدار پيشنهادي(  = امتياز – ×)مقدار اجباري  61+11  

 مرتب   مي باشد.  3برابر  E2مقدار اجباري  بر اساس کالس   ،3جدول  1تا موعد مهلت تعيين شده در رديف 

 آموزش و خدمات پس از فروش ،گارانتي -4-3-5

 امتياز ارانتي، آموزش و خدمات پس از فروشگ

دو  يان گارانتيبعد از پا و کل کليد ض قطعاتير و تعويتعم يگارانتتعهد 

  يسال  اول
 از( يامت 24 از )حداکثريامت 8هر سال  يب  ازا

 11 ران يداشتن امکانات ارائ  خدمات پس از فروش مناسب در داخل ا

 6 برداري  ساس مستندات نصب و بهرهارائ  آموزش در محل خريدار بر ا

 مي باشد. 111جمع خواهد شد. حداکثر امتياز  61امتياز جدول فوق با عدد 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  17 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

  ت بهره برداريسوابق فروشنده و رضا -4-3-6

 امتياز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

 8 ارائ  سابق  فروش در ايران

 4 ارائ  سابق  فروش در کشور سازنده

 4 در خارج از کشور سازنده ارائ  سابق  فروش

گزار( با توج  ب  سوابق استفاده از محصول در  بردار )مناقص  رضايت بهره

 هاي توزيع با ارائ  گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت شرکت مناقص 
16 

 8 کيفيت و کفايت اسناد ارائ  شده

 شد.با مي 111حداکثر امتياز  جمع خواهد شد. 61از جدول فوق با عدد يامت

 احراز اصالت كارخانه سازنده -4-3-7

 امتياز معيار رديف

 11 ونر در ايرانيبر معرفي توزيع کننده مجاز سکس گواهي دالارئ   1

 21 توليد تحت ليسانس شرکت سازنده خارجي معتبر ارائ  گواهي 2

 41 ارائ  پيشنهاد توس  خود سازنده داخلي 3

 

 .باشدمي 61فوق ب  اضاف   امتياز کسب شده از جدول حاصل امتياز نهايي

 رياعتبار از شركت توان خيداراي تار تيصالح دييتا يگواهارائه  -4-3-8

عدم ارائ  اين امتياز و در صورت  111، در صورت ارائ  گواهي تاييد صالحيت داراي تاريخ اعتبار از شرکت توانير

 .امتياز تعلق مي گيرد 61  گواهي،

 ب  صورت يک مشخص  امتيازي خواهد بود.  3جدول  1يف اين بند تا موعد مهلت تعيين شده در رد
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  18 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها نآزمو -5
 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 ينوع يها آزمون

1  

در حالت  (Hz 51)آزمون استقامت عايقي ولتاژ فرکانس قدرت 

 دقيق  1 خشک

 است:حالت زير  س اين آزمون شامل 

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلهرا در حرالي کر      -

اعمال  (kV 71) ولتاژ ،باشند بقي  پلها و بدن  زمين مي

 .شود مي

در حرالي کر  بقير      باز و ب  هريرک از ترمينالهرا   دکلي -

 (kV 71) ولترراژ ،ترمينالهررا و بدنرر  زمررين مرري باشررند

 .شود اعمال مي

نرال  يترملي کر   کليد باز و ب  هريک از ترمينالها در حا -

مري   شرناور بقي  ترمينالهرا و بدنر    ن شده و يمقابل زم

)فاصررل   اعمررال مرري شررود  (kV 81) ولترراژ ،باشررند

 .ون(يزوالسيا

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند  

)در صورت وجود تقارن در 

 11قطب ها ب  جدول 

 مراجع  شود(استاندارد 

  عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  

در   (Hz 51)عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت  آزمرون اسررتقامت 

 دقيق  1مرطوب حالت 

آزمونهراي    1 ذکرشده در رديف حالت س  اين آزمون نيز شامل

 باشد.نوعي مي

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.1بند 

 عدم بروز تخلي  الکتريکي 

)در صورت بروز تخلي  الکتريکي 

سطحي ب  شرط عدم آسيب بوشينگ 

 آزمون را تکرار کرد.( مي توان يک بار

3  

هراي   مرتب  براي هريک از پالريتر   15: آزمون ولتاژ ضرب  عايقي

 مطابق با استانداردمثبت و منفي 
  ± 170 kV  - 1.2 *50 μs 

آزمونهراي    1 اين آزمون نيز شامل س  حالت ذکرشده در رديف

 باشد.نوعي مي

 اشد.ب يم kV 195 ±ون يزوالسيحالت فاصل  ا يولتاژ تست برا

IEC 60060-1 
IEC 62271-1 

 7.2.6.2بند 

مطابق با  عدم بروز تخلي  الکتريکي

 استاندارد

4  
 يبررررا يآزمرررون طراحررر 

 يکونيليس ينگ هايبوش

آزمون خوردگي و ايجاد مسير 

 (ي)م  نمک هادي

IEC 62217  
 9.3.3بند 

 

عدم ايجاد مسير هاي هادي روي 

ميلي متر  3عايق، فرسايش عايق زير 

دار شدن سطح هست ، عدم و عدم پدي

سوراخ شدگي و يا پارگي روکش و 

 يا يراق آالت



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  19 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 آزمون پيرشدگي تسريع شده

(UV) 

IEC 62217  
 9.3.2بند 

 

 بعد از آزمون، صافي سطح نمون 

(Rz در يک طول حداقلي )ميلي  2 5

 .ميکرون باشد 111متر نبايد بيشتر از 

  IEC 62217 آزمون سختي
 9.3.1بند 

 

واد روکش بعد از فرايند سختي م

نسبت ب   ±21جوشش نبايد بيش از 

 .نمون  اولي  تغيير نمايد

  IEC 62217 اشتعالآزمون 
 9.3.4بند 

 

 بايد نمون  مطابق تعريف استاندارد

 IEC 60695-11-10 در گروه 

HB40  وv0 قرار بگيرد. 

5  

 گيري ميزان مقاومت مدارات اصلي: آزمون اندازه

 A , B , Cفاز  بر روي هر س  -

گيري قبل از آزمون افزايش دما و بعد از آزمون افزايش  اندازه -

  µΩدما بر حسب 

 

IEC 62271-1 

 7.4.4بند 

 مقادير بايستي مطابق استاندارد باشد.

گيري نبايد بيش از  نتايج اين دو اندازه

 .د% اختالف داشت  باشن21

6  

 کليد: 1جريان پيوست آزمون 

 Hz 51با فرکانس  براي هر فاز Irجريان آزمون  -

مدت آزمون تازماني ک  افزايش دما ب  يک حالت بابت برسرد   -

 در هر ساعت مي باشد K 1يعني افزايش دما کمتر از 

 گيري : نقاط اندازه -

،  ، سرطح بوشرينگ  )قابل دسترسري(  هاي بابت و متحرك کنتاکت

روي  ،بررر روي اتصرراالت آزمررون فاصررل  يررک متررري ترمينالهررا

 کليد محفظ  روي سطحها،  ينالترم

IEC 62271-1 

 7.5بند 

 14جردول شرماره    نتايج بايد مطرابق 

 .باشد استاندارد

7  

 : (Ik)آزمون جريان قابل تحمل کوتاه مدت  -

 دو فراز مجراور   س  فاز يا ب  باني  1ب  مدت  Ikجريان 

 .اعمال مي گردد

Ik= 16 kA   

 :(Ip)پيک آزمون جريان قابل تحمل  -

Ip= 40 kA   

IEC 62271-1 
 7.6.3 بند

پررس از آزمررون يررک عملکرررد برراز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايرد  

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دمرا انجرام     باشد،

 شود.

                                                 
1 Continuous current tests،   )همان آزمون افزایش دما در نسخه قبلی استاندارد( 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  20 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

8  

   :Imaاتصال کوتاه وصل آزمون جريان 

 .گردد اعمال مي صورت س  فازب   باني  1 2ب  مدت   Imaجريان

N=5  براي کالس(E2 ،3 ) مرتب 

 اين تست مي تواند در حالت تک فاز نيز انجام شود.

IEC 62271-103 
 6.101 بند

پررس از آزمررون يررک عملکرررد برراز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايرد  

 اشد.ب 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دمرا انجرام     باشد،

 شود.

 آزمون قطع جريان اکتيو نامي  9

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 630 A; +10%; -0%  

N= 100 CO – Operation 

 (E2،  N=30)براي کالس 
IEC 62271-103 

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

اختالف مقاومت  بست  انجام مي شود.

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

11  
% جريان اکتيرو  5آزمون قطع 

 نامي

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 31.5 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.1 دبن

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

11  
آزمررون قطررع جريرران مرردار  

 بست 

Ur= 7.2 kV; +10%; -0% 

I1= 630 A; +10%; -0% 

N=  20 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.2 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  21 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

12  
زمررون قطررع جريرران نررامي  آ

 شارژ کابل  

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 16 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 ر بيش از %در صورتي ک  اين مقدا

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

13  
جريران   11-41آزمون قطع %

 نامي شارژ کابل

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 1.6 ~6.4 A; +10%; -

0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کت ها قبل و بعد از آزمون نبايد کنتا

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

14  

 

 آزمون قطع جريان شارژ خ 

 

 

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 1.5 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103 
 6.101.8.4 بند

يک عملکرد باز و پس از آزمون 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

15  
آزمون قطرع جريران خطراي    

 زمين

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 48 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  22 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

16  

آزمررون قطررع جريرران شررارژ  

تحررت خطرراي  کابررل و خرر 

 زمين

Ur= 36 kV; +10%; -0%  

I1= 27.7 A; +10%; -0% 

N= 10 CO – Operation 

IEC 62271-103  

 6.101 بند

پس از آزمون يک عملکرد باز و 

بست  انجام مي شود. اختالف مقاومت 

کنتاکت ها قبل و بعد از آزمون نبايد 

 باشد. 21بيش از % 

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   د،باش

 شود.

17  

 زمون تحمل مکانيکي:آ
 در حالت بي باري کليد

قبل و بعد از انجام تست 
زير بايستي انجام  موردکامل 
 شود:

 COمرتب  سيکل  5انجام  -

 ب  صورت دستي

 COمرتب  سيکل  1111انجام 

 دستيبصورت 

 

IEC 62271-103 
 6.102 بند

قبل و  اختالف مقاومت کنتاکت ها

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

 21 در صورتي ک  اين مقدار بيش از %

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

 آزمون هاي دماي باال و پايين  18
IEC 62271-103 

 6.102.3 بند

اختالف مقاومت کنتاکت ها قبل و 

 21بعد از آزمون نبايد بيش از % 

 باشد.

 21 مقدار بيش از % در صورتي ک  اين

بايد آزمون افزايش دما انجام   باشد،

 شود.

19  

   IPتست 

 IP54  کليد و مکانيزم فرمان:

 IP67  محفظ  گاز:

IEC 60529 
IEC 62271-1 

 7.7.1بند 

و  13.6.2  ،13.5.2مطابق بندهاي 

 IEC 60529از استاندارد  14.3

 (J 21بدن  فلزي کليد ) IKتست   21
IEC 62262 

IEC 62271-1 
 7.7.2بند 

بعد از تست, محفظر  نبايرد شکسرت     

شده يرا تغييرر شرکل دهرد همچنرين      

نبايستي عملکررد نرمرال تجهيرزات و    

IP  .مختل شود 

 آزمون ميزان نشتي گاز  21
IEC 60068-2-17  

 IEC 62271-1 
 7.8 بند

مطابق با قبول  ميزان نشتي قابل

 3از جدول شماره  29رديف 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  23 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 لکتريکي بين ارت و قطعات فلزيتست وجود ارتباط و اتصال ا  22
IEC 62271-1 

 7.4.3 بند

افت ولتاژ بين ارت و قطعرات فلرزي   

شامل در و دستگيره و فريم و محفظ  

 V 3کمتر از   ،A 31فلزي در جريان 

 .باشد

 آزمونهاي محيطي  23

 آزمون سرما
IEC 60068-2-1  

IEC 62271-1 
 7.10.4.2 بند 

 داشتن عملکرد صحيح بدون خطا

 استانداردمطابق 

 آزمون گرماي خشک
IEC 60068-2-2  

IEC 62271-1 
 7.10.4.3 بند

 آزمون رطوبت متناوب
IEC 60068-2-3  

IEC 62271-1 
 7.10.4.4 بند

 آزمون لرزش
IEC 60068-2-30  

IEC 62271-1 
 7.10.4.5 بند

چررک کررردن وضررعيت )بررا ولترراژ   

 فرکانس قدرت(

IEC 60068-2-6  
IEC 62271-1 

 7.10.4.6 بند

 هاي جاري آزمون

1  

در  (Hz 51)آزمررون اسررتقامت عررايقي ولترراژ فرکررانس قرردرت 

 kV 71 دقيق  1 حالت خشک

 اين آزمون در دو حالت زير انجام ميشود:

کليد بست  و ب  يکطرف هر يک از پلهرا در حرالي کر      -

 شود باشند ولتاژ اعمال مي بقي  پلها و بدن  زمين مي

از ترمينالهرا در حرالي کر  بقير       کليد باز و ب  هريرک  -

 شود باشند ولتاژ اعمال مي ترمينالها و بدن  زمين مي

IEC 60060-1, -2 
 IEC 62271-1 

 8.2 بند 

)در صورت وجود تقارن در 

 11قطب ها ب  جدول 

 استاندارد مراجع  شود(

  عدم بروز تخلي  الکتريکي

2  
 گيري ميزان مقاومت مدارات اصلي: آزمون اندازه

 A , B , Cروي هر س  فاز  بر -

IEC 62271-1 6.4.1  
 IEC 62271-1 

 8.4 بند 

آزمرون   درگيري شرده   مقاومت اندازه

مقاومررت  Ru (Ru 1.2نبايسررتي از 

در معادل قبل از آزمون  افرزايش دمرا   

 تجاوز کند  (،باشد ميآزمون نوعي 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  24 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها آزمون –( 5جدول شماره )

 مقدار و شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 آزمون ميزان نشتي گاز  3
IEC 62271-1 

 8.5.3 بند
مطابق با ول قب ميزان نشتي قابل

 3از جدول شماره  29رديف 

4  
 آزمون تحمل مکانيکي:

 در حالت بي باري کليد

بصورت  COمرتب  سيکل  11انجام 

 دستي

 
IEC 62271-103 

 
 .نتايج بايد مطابق استاندارد باشد

 ها چک کردن طراحي و ابعاد و اندازه  5
IEC 62271-1 

 7.6 بند

ها و طراحي  چک کردن ابعاد و اندازه

ي براي مطابقت آن با کاالي ظاهر

 خريداري شده

 اي هاي نمونه آزمون

6  

ب  تشخي  خريدار، پس از نمون  برداري، تعدادي از آزمونهاي 

روتين و نوعي و يا آزمون هاي خاص بنا ب  تشخي  کارفرما 

در پيوست اسناد مناقص  مشخ  وب  انتخاب خريدار روي 

 کليدهاي مربوط  انجام شود.

مورد استناد  استانداردهاي

در آزمونهاي روتين و 

 نوعي و يا خاص

 هاي استاندارد تامين خواست 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  25 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها دياگرام مدارهاي آزمون :(1وست )يپ
 يان بار نامي: مدار آزمون جر1شکل 

 
 نگ بست يان ري: مدار آزمون جر2شکل 

 
 

 

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  26 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يخازن يان هايجرمدار آزمون   :3شکل 

 

 نيزم ياخطقطع ان يمدار آزمون جر  :4شکل 

 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  27 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 نيزم يشارژ کابل و خ  تحت خطا قطع اني: مدار آزمون جر5شکل 

 
 ان وصل اتصال کوتاهي: مدار آزمون جر6شکل 

 
  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  28 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

آلـودگي   انتخاب سـطح  جدول راهنماي و 1،2بندي آلودگينقشه راهنماي پهنه (:2پيوست )

 منطقه

 
  

                                                 
هاي موجود در آن تحقيق کل کشور را در  اطق خاص بوده و ایستگاهنقشه فوق نتيجه گزارش جلد اول از تحقيق  پژوهشگاه نيرو در خصوص استاندارد من 1

بندي در نظر گرفته نشده  برنگرفته و نيز عواملی از قبيل کارخانجات صنعتی آالینده و... که ممکن است آلودگی آن منطقه را تحت تأثير قرار دهد در این طبقه
 الزامی است. است ، همچنين در بکارگيري این نقشه رعایت هماهنگی عایقی

 در مناطق با منابع آلودگی صنعتی و موضعی رعایت موارد فنی الزامی است. 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

كليدهاي )سكسيونر( قابل قطع زير بار گازي الزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 كيلوولت )بدون اتوماسيون( 33 هاي هوايي به منظور استفاده در شبكه
 

 29از  29 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 24/08/96تهيه/ بازنگري: تاريـخ 

 

 

 خاب سطح آلودگي منطقه( راهنماي انت1جدول شماره )

 شرايط منطقه سطح آلودگي رديف

 آلودگي سبک  1

 نواحي بدون تاسيسات صنعتي و داراي تراکم مسکوني محدود -

 نواحي با تراکم صنعتي و خانگي محدود ولي داراي باد و باراني متناوب -

 نواحي کشاورزي -

 مناطق کوهستاني -

 وزديا ک  بادي از دريا ب  آنها نميکيلومتر فاصل  از در 21نواحي با حداقل  -

 آلودگي متوس   2

 نواحي صنعتي ک  دود آلوده کننده توليد نمي کنند و مناطق مسکوني با تراکم متوس  -

 نواحي با تراکم صنعتي و خانگي باال ولي داراي باد و باران هاي متناوب -

 زش بادهاي دريايي قرار دارندنواحي ک  با ساحل فاصل  چندين کيلومتري دارند ولي در معرض و -

 آلودگي سنگين  3
 مناطق با تراکم صنعتي باال و حوم  شهري بزرگ با تراکم وسايل گرمايشي آلوده کننده باال -

 قرار دارندپمناطق نزديک دريا يا مناطقي ک  در هر صورت در معرض بادهاي نسبتاً شديد دريايي  -

4   
آلودگي خيلي 

 سنگين

ض گرد و خاك هاي هادي و دودهاي صنعتي ک  الي  هاي ضخيم هادي توليد مناطقي ک  در معر -

 کنند قرار دارند مي

نواحي بسيار نزديک ب  ساحل ک  در معرض پاشيدن آب دريا يا بادهاي شديد آلوده دريا قرار  -

 گيرند مي

اه با نواحي بياباني ک  براي مدت هاي طوالني بدون باران و در معرض وزش بادهاي شديد همر -

 گيرندماس  و نمک بطور منظم قرار مي

 آلودگي ويژه  5

 نوار ساحلي جنوب کشور -

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

 سيمان
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