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 برقگيرهاي فشار متوسطاعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني 

هاي سازنده و تامین کننده تجهیزات، اساتید دانشگاه و شررکت تروانیر بره     هاي توزيع برق، شرکت تشكر از نمايندگان محترم شرکتبا 

هاي تخصصي و نهايي کردن اين دستورالعمل با حضور در  شرح زير که در مراحل مختلف تهیه و بازنگري پیش نويس و انجام بررسي

ايرن دسرتورالعمل    اولیره  شناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً برازنگري جلسات و اعالم نقطه نظرات کار

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

 شرکت توانیر آقاي دکتر مجتبي خدرزاده  1

 شرکت توانیر آقاي مهندس مهرداد صمدي  2

 دانشگاه تهران امیرعباس شايگاني اکملآقاي دکتر   3

 شرکت توانیر خانم مهندس سارا قرشي  4

 شرکت توانیر رسول نوران آقاي مهندس  5

 شرکت توزيع نیروي برق استان آذربايجان شرقي امین خرادمهر آقاي مهندس  6

 شرکت توزيع نیروي برق استان مرکزي مهدي امیدي آقاي مهندس  7

 شرکت توزيع نیروي برق استان اصفهان مهدي پیرپیران آقاي مهندس  8

 استان کرمان جنوبشرکت توزيع نیروي برق  رضا ساالري خوآقاي مهندس   9

 شرکت سیمكاتک شیخ قمي يدالهآقاي دکتر   10

 شرکت سیمكاتک آرمین بنايي آقاي مهندس  11

 پايا(شرکت انتقال توان پايدار )برقگیر  اسماعیل جوادي خلف آقاي مهندس  12

 شرکت برقگیر پارس میثم نجفي قاديكاليي آقاي مهندس  13

 شرکت برقگیر پارس سعید آرين آقاي مهندس  14

 شرکت برقگیر توس حسن لطفي  آقاي مهندس  15
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 مقدمه 
نظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فني و کنترل کیفیت تجهیزات و توجه به معیارهاي فنري مرر ر برر    

)متشركل از  برقگيرهـاي فشـار متوسـط    ها، اين سند تنظیم و پس از طرح و تايید در کمیته تخصصي  عملكرد آن

، اسراتید دانشرگاه و شررکت    هاي سازنده و تامین کننده تجهیزات هاي توزيع برق، شرکت نمايندگان محترم شرکت

كيلوولـت )شـبکه    20برقگيرهاي فشار متوسط گیرندگان سند موظفند در هنگام خريرد   ( نهايي شده است.توانیر

هاي توزيع برق، آن را در پیوسرت اسرناد    در شبكهمورد استفاده  اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمريپلتوزيع( 

و ارزيابي فنري، براسراس ايرن دسرتورالعمل و برا توجره بره مردار  و         منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي 

 شده، نسبت به ارزيابي و امتیازدهي پیشنهادها اقدام کنند.  مستندات ارائه

 

 هدف و دامنه كاربرد  -1
هاي کیفري در انتخراب و خريرد برقگیرهراي فشرار       اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعیین ويژگي

سیلیكوني اکسید فلزي بدون فاصله هوايي و تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ سازي و شفافیت در کیلوولت  20متوسط 

 است. امر تولید و خريد تجهیزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح کیفي آنها تنظیم شده

 محدوده اجرا -2
 اشند.ب هاي توزيع نیروي برق کشور مي شرکت ر ویشرکت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل

 استناد استانداردهاي مورد -3
هاي مروردنظر،   ها براي کنترل شاخص هاي انجام آزمايش مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه

( و IECالمللي )با تأکید برر   به ترتیب استانداردهاي صنعت برق کشور، استانداردهاي ملي کشور، استانداردهاي بین

هربخشي از استانداردهاي صنعت برق  که مرجع آن اسرتانداردهاي  استانداردهاي کشورهاي صنعتي پیشرفته است. 

بین المللي يا کشورهاي صنعتي پیشرفته است، چنانچه ويرايش جديدي از اين استانداردهاي مرجرع تردوين شرده    

-هاي آنبه ويرايشو تأيید آن کمیته وسط برقگیرهاي فشار مت است، براساس تجديد نظر و طرح درکمیته تخصصي

 اند.شود. بر اين اساس، استانداردهاي زير مورد استناد قرار گرفتهها استناد مي
1- IEC 60099-4, Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. 

systems, 2014. 

2- IEC 60099-5, Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations, 2013. 

3- IEC 60815-1, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 

4- IEC 60815-3, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 
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5- IEC 62217, " Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use – General definitions, test 

methods and acceptance criteria", 2012-09 

 انجام كار دستور -4

 روش تكميل جداول -4-1
شرود. مراحرل    انجام مي« محاسبة امتیازات فني»و « مشخصات اجباري»بررسي مشخصات فني در دوبخش 

 ها به شرح زير است: تكمیل جداول و استفاده از آن

 ( خواسته1خريدار در جدول شماره )     هاي خود در ارتباط با نوع برقگیرر و کرالس آن و همچنرین

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

 ( فروشنده اطالعاتي از کاالي 2در جدول شماره )تولید، عرضره و عملكررد آن     پیشنهادي و سابقة

 کند. ارائه مي

 الزامرات و   ( الزامري اسرت و فروشرنده بايرد     3مقادير قابل قبول منردر  در جردول شرماره )     ارائة

مشخصات اجباري را با در  مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پیشرنهاد خرود تضرمین    

هاي بعدي  ت اجباري، پیشنهاد مردود شده و بررسينمايد. درصورت عدم تأمین هريک از مشخصا

 انجام نخواهد شد. 

 ( مشخصه4در جدول شماره )    هاي مر ر در ارزيابي و امتیازدهي عوامل کیفي کاالي مورد نظرر بره

شود  بايد توسط فروشنده تكمیل« مقدار پیشنهادي»همراه ضرايب وزني آنها در  شده است. ستون 

( 2-4وسط کمیتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعیین شده در بند)ت« امتیاز نهايي»و ستون 

 .تكمیل گردد. صفحات مربوط به اين جدول نیز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شوند

هاي  هاي فشارمتوسط بعضي از کمیت هاي مختلف برقگیر با توجه به عمومیت اين دستورالعمل براي کالس

 با اند. لذا الزم است در زمان تنظیم اسناد مناقصه و چین مشخص شده نشده و با نقطه ( در آن در 3جدول شماره )

در  ( 3شماره )، خريدار ابتدا پارامترهاي متناسب با سايز مورد نظر را تعیین و در جدول مربوطه استفاده از جداول

 نمايد.

 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
يد با توجه به مقادير پیشنهادي فروشنده براي هرکدام از بندهاي براي تعیین امتیاز کیفي، کمیته فني خريد با

)در ادامره   يابي و امتیاز دهي هر کدام از بندهاي فوقز( و مطابق با روش ار4)جدول شماره  جدول امتیاز دهي کاال

یرین شرده در   منظور نمايد، سپس امتیاز نهايي هر آيتم با ضرب امتیراز تع  100( امتیازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدسرت   100م برر  یتقس ضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتیاز کل از مجموع امتیازهاي نهايي

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

 :پیشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

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

يرد
 ف

 خواسته خريدار نوع خواسته

 نوع برقگیر  1
کیلوولت )شبكه توزيع( پلیمري اکسید  20برقگیر فشار متوسط 

 فلزي بدون فاصله هوايي

 : .......2مقادير باالتر □    kV 24    □ kV 25 □ (Ur)نامي برقگیر ولتاژ حداقل   2

 نداشته باشد□   داشته باشد  □ وسیله جداکننده )ديسكانكتور(  3

 نداشته باشد □   داشته باشد  □ اي شمارنده مو  ضربه  4

 فضاي بسته □     فضاي آزاد □ فضاي نصب  5

 سیم گیر )کلمپي( □  کابلشو   □ نحوه اتصال برقگیر به هادي فاز و زمین  6

mm ترمینال فازقابل پذيرش توسط سطح مقطع سیم   7
2 ....... 

mm قابل پذيرش توسط ترمینال زمینسطح مقطع سیم   8
2 ....... 

 DM    □ DH □ 3حداقل کالس برقگیر  9
 

 برداري شرايط ومشخصات محل نصب و بهره

ف
ردي

 

  مقدار واحد شرح مشخصه

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

  m   سطح درياحداکثر ارتفاع از   kV 20  11 (Ue) ولتاژ نامي سیستم  10

  ---   درصد رطوبت نسبي  Ue(max) kV 24  13 حداکثر ولتاژ سیستم  12

  m/s    حداکثر سرعت باد  Hz 50  15 فرکانس نامي سیستم  14

  g    شدت احتمالي زلزله  17  3 --- تعداد فازها  16

 --- سیستم زمین   18
غیر مر ر 

 زمین شده
  ---    4ينوع منطقه از نظر آلودگ  19 

                                                 
  شود. اين جدول توسط خريدار تكمیل مي 1
ت افزايش ولتاژ نامي برقگير منجر به كاهش حاشيه امن تجهيز حفاظت شده )افزايش ولتاژ پسماند( مي گردد. لذا بدون محاسبات شبکه و تجربيا 2

 پيشنهاد نمي شود.  kV 25كافي، انتخاب ولتاژ نامي بيش از 
 ( مراجعه شود. 1به پيوست شماره ) 3
 و ويژه سبک، متوسط، سنگين، فوق سنگينخيلي سبک،  4
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 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

kW/m خورشیدشدت تابش حداکثر   20
2

  mm    ضخامت يخ حداکثر  21   

o حداکثر درجه حرارت محیط خار    22
C   23  

قابل تحمل ضربه صاعقه  ولتاژ

  (LIWV) تحت حفاظت زیتجه
kVpeak 125 

o  حداقل درجه حرارت محیط خار   24
C   25  

جريان اتصال کوتاه  حداکثر

 سیستم در محل برقگیر
kA 

□ 16 

□ 20 

□ 25 

□ 5/31 
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 تضمين مي شود. پيشنهاد دهندهصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پیشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 مدير:نام ونام خانوادگي 

 

 امضاء

 

 

  1شناسنامه كاالي پيشنهادي( 2جدول شماره )

  برقگیرکشور سازنده  و نام  1

  ZnOسازنده و ابعاد قرص  و کشور  نام  2

  نام و کشور سازنده جداکننده  3

  نام و کشور سازنده پلیمر  4

  جريان مرجع   5

  محدوده ولتاژ مرجع در جريان مرجع  6

  (Ur) نامي برقگیر ولتاژ   7

  سال ساخت  8

 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده   9

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

  النوع و تیپ کا  10

11  
فهرست خريداران با ذکر نام، کشور، تاريخ و 

 میزان فروش
 

  سابقه کارخانه در ساخت اين نوع تجهیزات   12

  مدت گارانتي )از زمان تحويل(  13

  فروشمدت و نحوه ارائه خدمات پس از   14

15  
هاي نصب و نگهداري  نحوة ارائة دستورالعمل

 و چگونگي آموزش
 

  حداکثر زمان تحويل  16

  ساير مزاياي رقابتي پیشنهادي  17

                                                 

هاي ضمیمه  در صورت کمبود فضا براي در  مطالب، با ذکر شماره صفحه، از برگهتكمیل مي شود. ضمنا  پیشنهاد دهندهاين جدول توسط  -1

 استفاده شود.
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 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  9 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پیشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 1ولتاژ نامي(÷  25/1برابر با ) حداقل kVrms   (Uc) ولتاژ کار دائم  1

   (Ur)حداقل برابر با ولتاژ نامي  --- با بار قبلي  انیه 10ي تحمل اضافه ولتاژ موقت به مدت يتوانا  2

 (6جدول شماره  2طبق رديف ...... ) kA  (In)جريان تخلیه نامي  3

 (6جدول شماره  3طبق رديف ...... ) C (Qthانتقال بار حرارتي ) نامي حداقل مقدار  4

 (6جدول شماره  4طبق رديف ...... ) C (Qrsانتقال بار تكراري ) نامي حداقل مقدار  5

6  
اي تخلیه نامي  ولتاژ پسماند به ازاي جريان ضربهحداکثر 

 (Ures) میكرو  انیه( 8/20صاعقه )با شكل مو  
kVPeak ( ...... 6جدول شماره  5طبق رديف) 

 (1جدول شماره  25مطابق رديف ...... ) kA (Isنامي ) جريان اتصال کوتاهحداقل   7

 فاز به زمین --- نحوه اتصال به سیستم  8

 pC 10 حداکثر تخلیه جزئي داخلي  9

 (7طبق جدول شماره ...... ) mm/kV (USCDيكپارچه )ويژه  فاصله خزشيحداقل     10

 --- نوع نصب  11
قابل نصب روي کراس  با نگهدارنده عايق شده

 mm 8×80×80آرم 

 N 200  حداقل بار مكانیكي طوالني مدت  12

 N 350  حداقل بار مكانیكي کوتاه مدت  13

mm قابل پذيرش توسط ترمینال فازسطح مقطع سیم حداقل   14
2 50 

mm قابل پذيرش توسط ترمینال زمینسطح مقطع سیم حداقل   15
2 16 

 الزامي است --- ها  و چتر  پلیمرييكپارچه بودن عايق   16

 الزامي است  عدم استفاده از محفظه عايقي پیش ساخته  17

 --- پال  مشخصات برقگیر  18

ولتاژ کار دائم، ولتاژ نامي،   کالس برقگیر،

جريان تخلیه نامي، جريان اتصال کوتاه نامي، 

عالمت تجاري سازنده، سال ساخت،  يانام 

 شماره سريال

                                                 
 است. kV 20حداقل مقدار ولتاژ كار دائم برابر   ،kV 25براي ولتاژ نامي  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  10 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

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

:پیشنهاد دهندهنام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 )استیل نگیر( 316يا  304استنلس استیل  --- جنس اتصاالت الكتريكي  19

20  
فوالد با  جنساز اتصاالت مكانیكي ارائه پیچ و مهره براي 

 يا داکرومات  گالوانیزه گرم پوشش
 الزامي است ---

  IEC 60815مطابق با استاندارد  --- ها جزئیات ابعاد مقره و چتر   21

 2 سال حداقل مدت گارانتي )از زمان تحويل(  22

ارائه گواهي تايید صالحیت داراي تاريخ اعتبار از شرکت   23

 شده توانیر براي مدل ارائه شده و نمونه تحويل
 الزامي است ---

24  

مطابق  1دارا بودن گواهي آزمون هاي نوعي از آزمايشگاه معتبر

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

تولید و ايجاد امكان بازديد نماينده خريدار يا دستگاه نظارت 

 هاي جاري  از مراحل انجام آزمون

 الزامي است ---

                                                 
 يا مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير مي باشد.  ILACمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاههاي معتبر بين المللي عضو  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  11 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پیشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

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

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي

ضريب 

 وزني
 امتياز

امتياز 

 نهايي

   10%  2-3-4بند  --- ساخت يتكنولوژ  1

   9%  3-3-4بند  kVrms  انیه 10ي تحمل اضافه ولتاژ موقت به مدت يتوانا  2

3  
صاعقه )با شكل   جريان ضربهولتاژ پسماند حداکثر 

 میكرو  انیه(  8/20مو  
kVpeak  11%  4-3-4بند   

   9%  5-3-4بند  kVpeak  شیب تند جريانضربه ولتاژ پسماند حداکثر   4

   10%  7-3-4بند  --- برقگیرکالس   5

   12%  8-3-4بند  kA ناميجريان اتصال کوتاه   6

   7%  9-3-4بند  mm/kV محفظه برقگیر ويژه فاصله خزشي  7

   11%  10-3-4بند  kJ/kVUr (Qthانتقال بار حرارتي ) مقدار نامي  8

   4%  11-3-4بند  N مدت يطوالن يكیبار مكان  9

   3%  12-3-4بند  --- سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  10

   3%  13-3-4بند  --- مشخصات بسته بندي کاال  11

   3%  14-3-4بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش  12

   3%  15-3-4بند  --- احراز نمايندگي از کارخانه سازنده  13

14  
هاي مديريت کیفیت و آزمون از ارائه گواهینامه

 مراجع ذيصالح
   5%  16-3-4بند  ---

  --- 100% جمع امتياز 

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



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  12 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يامتيازهاي فن هنحوة محاسب -4-3
 کسب امتیاز منوط به ارائه( باشد، 3براي  مواردي که ادعاي سازنده بیش از مقادير اجباري جدول شماره ) توجه:

 .مي باشدمستندات معتبر مربوطه 

 

 تکنولوژي ساخت:  -4-3-1

 گردد.  منظور مي 60و در غیر اين صورت امتیاز  100در صورت تزريق مستقیم سیلیكون بر روي ستون قرص امتیاز 

 

 با بار قبلي:  ثانيه 10ي تحمل اضافه ولتاژ موقت به مدت يتوانا -4-3-2

امتیاز تعلق مي گیرد. براي  100  ، انیه 10مدت  قابل تحمل دراضافه ولتاژ موقت  به بيشترين مقدار پيشنهادي براي

( مربوط به پیشنهاد برابر با ولتاژ 60تر از رابطه زير جهت امتیازدهي استفاده مي شود. کمترين امتیاز ) مقادير پايین

 نامي درخواستي مي باشد. 

= امتیاز 40×مقدار پیشنهادي(  -اد(/)ولتاژ نامي درخواستي مقدار بیشترين پیشنه -+ )ولتاژ نامي درخواستي  60  

 

 (:ميکرو ثانيه 8/20)با شکل موج  صاعقه جريان ضربهولتاژ پسماند حداكثر  -4-3-3

، حاشیه امن تجهیز حفاظت شده را افزايش داده تخلیه ناميبه ازاي جريان صاعقه  ضربهتر بودن ولتاژ پسماند  پايین

به بیشترين مقدار پیشنهادي تعلق  60به کمترين مقدار پیشنهادي و امتیاز  100حداکثر امتیاز باشد.  و حائز امتیاز مي

 مي گیرد.

= امتیاز40×مقدار بیشترين پیشنهاد(  -مقدار بیشترين پیشنهاد(/)مقدار پیشنهادي  -+ )مقدار کمترين پیشنهاد 60  

 

 :شيب تند جريانضربه ولتاژ پسماند حداكثر  -4-3-4

، حاشیه امن تجهیز حفاظت شده را به ازاي جريان تخلیه نامي تند بیجريان ش تاژ پسماند ضربهتر بودن ول پايین

به کمترين مقدار  60به کمترين مقدار پیشنهادي و امتیاز  100باشد. حداکثر امتیاز  افزايش داده و حائز امتیاز مي

 پیشنهادي تعلق مي گیرد.

= امتیاز40×مقدار بیشترين پیشنهاد(  -پیشنهاد(/)مقدار پیشنهادي مقدار بیشترين  -+ )مقدار کمترين پیشنهاد 60  
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  13 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 برقگير:كالس  -4-3-5

هاي باالتر در  ( باشد. کالس1جدول شماره ) 9برقگیر حداقل بايد مطابق با مقدار درخواستي در رديف  کالس

 باشند و طبق جدول زير امتیازدهي مي گردند.  شرايط يكسان ارجح مي
 DHبا درخواست کالس  DMبا درخواست کالس 

 DHکالس  DMکالس  DHکالس  DMکالس 

 100 مردود 100 60

 

 :نامي جريان اتصال كوتاه -4-3-6

باشد.  (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 8افزايش جريان اتصال کوتاه قابل تحمل نسبت به مقدار اجباري )رديف 

 امتیاز تعلق مي گیرد.  60  امتیاز و به پیشنهاد معادل محدوده خواسته شده، 100  به پیشنهاد با محدوده باالتر،

 

 :محفظه برقگير ويژه فاصله خزشي -4-3-7

باشد که به (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 11ويژه مقره نسبت به مقدار اجباري )رديف افزايش فاصله خزشي 

 باشد.  مي 100گردد. حداکثر امتیاز صورت زير امتیازدهي مي

مقدار پیشنهادي((  = امتیاز / ) مقدار اجباري– مقدار اجباري) × 60+160  

 

 (:Qthانتقال بار حرارتي ) مقدار نامي -4-3-8

باشد که به (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 5نسبت به مقدار اجباري )رديف  ال بار حرارتيانتقافزايش میزان 

 باشد.  مي 100گردد. حداکثر امتیاز صورت زير امتیازدهي مي

مقدار پیشنهادي((  = امتیاز / ) مقدار اجباري– مقدار اجباري) × 60+160  

 

   بار مکانيکي طوالني مدت: -4-3-9

به باشد.  (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 13افزايش بار مكانیكي طوالني مدت نسبت به مقدار اجباري )رديف 

تر، از رابطه زير  امتیاز تعلق گرفته و براي مقادير پايین 100  بار مكانیكي طوالني مدت،بيشترين مقدار پيشنهادي 

 جهت امتیازدهي استفاده مي شود. 

= امتیاز 40×مقدار پیشنهادي(  -مقدار بیشترين پیشنهاد(/)مقدار اجباري - + )مقدار اجباري 60  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  14 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره -4-3-10

 امتیاز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

 12 ارائه سابقه فروش در ايران

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

 هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت شرکت مناقصه
10 

 8 کیفیت و کفايت اسناد ارائه شده

 باشد.  مي 60امتیاز نهايي مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 مشخصات بسته بندي كاال -4-3-11

 امتیاز مشخصات بسته بندي کاال

 جنس جعبه
 5 اليه 5کارتن مقوايي بیش از 

 12 پالستوفوم

 10 پوشش کامل نايلوني مناسب روي جعبه

 7 برقگیرحاوي مشخصات کامل  labelداشتن 

 7 بندي بسته در  نام سازنده بر روي

 4 مشخصات فروشنده شامل نام، آدرس و تلفن تماس

 باشد.مي 60امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  مجموع امتیاز نهايي

 

 گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش -4-3-12

 امتیاز معیار

امتیاز؛ حداکثر  5به ازاي هر سال اضافي ) سال 2ارائه نامه گارانتي براي بیش از 

 سال اضافي( 4
20 

 5 ارائه آموزش نصب

 15 پشتیباني و خدمات پس از فروش

 باشد.مي 60امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  مجموع امتیاز نهايي

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  15 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 احراز اصالت كارخانه سازنده -4-3-13

 امتیاز معیار رديف

 20 بر معرفي توزيع کننده مجاز دستگاه در ايران گواهي دالارئه  1

2 
داخلي يا ارائه  از کارخانه سازنده انحصاري ارائه گواهي دال بر نمايندگي

 پیشنهاد مستقیما از طرف سازنده
40 

 باشد.مي 60امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  حاصل امتیاز نهايي

 

 هاي مديريت كيفيت و آزمون از مراجع ذيصالحارائه گواهينامه -4-3-14

داراي تاريخ اعتبار مشخصاً در مورد همین کاال از يكي از مراجع هاي آزمون تايیديه يارائه، آزمون گواهي منظور از

 شود: امتیازها تعیین ميهاي ذيل  ارائه گواهینامهآزمايشگاهي و کنترل کیفیت به شرح زير است که به تناسب 
 امتیاز عنوان رديف

 ILAC 25معتبر و عضو  هاي بین الملليآزمايشگاه 1

 10 مانند پژوهشگاه نیرو هاي مرجع داخل کشورآزمايشگاه 2

 5 ارائه گواهي سیستم مديريت کیفیت  3

 شود. جمع مي 60( امتیاز فوق با عدد 3جدول شماره  24براي شرکت کنندگان داراي سطح اجباري )رديف 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  16 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها نآزمو -5
 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار و شرط پذيرش

 ينوع يها آزمون

1  
 عايقي محفظه برقگیر استقامتآزمون 

 اعمال ولتاژ ضربه صاعقه و ولتاژ فرکانس قدرت

IEC 60099-4  

 10.8.2  بند
توانايي محفظه برقگیر در برابر استرس هاي 

 ولتاژي در شرايط خشک و مرطوب

2  
 و ضربه 1جريان شیب تندضربه آزمون ولتاژ پسماند در 

 صاعقه جريان
IEC 60099-4  

 )امتیازدهي( 4جدول شماره  4مطابق با رديف   10.8.3 بند

3  
برداري  آزمون بررسي پايداري بلند مدت تحت ولتاژ بهره

 (Ucپیوسته )
IEC 60099-4  

 مطابقت با استاندارد 10.8.4  بند

4  
 repetitive) انتقال بار تكراري نامي مقداربررسي آزمون 

charge transfer rating) 
IEC 60099-4  

 امتیازدهي() 4مطابق رديف جدول شماره   10.8.5 بند

 آزمونبررسي رفتار حرارتي نمونه   5
IEC 60099-4  

 مطابقت با استاندارد  10.8.6 بند

 2(Operating duty) آزمون عملكرد بهره برداري  6
IEC 60099-4  

  10.8.7 بند

 بازيابي حرارتي

 نبود آسیب فیزيكي

تغییر ولتاژ پسماند در جريان تخلیه نامي در 

 ±5 %محدوده 

 آزمون ولتاژ فرکانس قدرت بر حسب زمان   7
IEC 60099-4  

  10.8.8 بند

 بازيابي حرارتي

 نبود آسیب فیزيكي

تغییر ولتاژ پسماند در جريان تخلیه نامي در 

 ±5 %محدوده 

 )در صورت نصب( برقگیر آزمون جداکننده  8
IEC 60099-4  

 عملكرد صحیح ديسكانكتور 10.8.9  بند

 اتصال کوتاه هاي آزمون  9
IEC 60099-4  

 امتیازدهي() 4جدول شماره  8 مطابق رديف  10.8.10 بند

 (bending moment) خمشي گشتاورآزمون   10
IEC 60099-4  

 4جدول شماره  11مطابق با رديف  10.8.11  بند

                                                 
1 Steep current 
 ( الزامي است. 10.8.15انجام آزمون بررسي مقاومت عايقي اجزاي داخلي برقگير )بند   ي قرص انجام شود،در صورتي كه فقط رو 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  17 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار و شرط پذيرش

 1بندي باشد. آبآب بندي، چنانچه مجهز به سیستم آزمون   11
IEC 60099-4  

Pa⋅m3نشتي کمتر از  10.8.13  بند
/s 6-10×1 

12  
  هاي محیطيآزمون 

 UVشامل آزمون هاي مه نمكي و 

IEC 60099-4  

10.8.17 
 هاي استاندارد تامین خواسته

 2هاي جاري آزمون

1  
گیري ولتاژ مرجع در جريان مرجع اعالم شده اندازه 

 توسط سازنده
IEC 60099-4  

 a.9.1   بند
مقدار اندازه گیري شده بايد در محدوده مشخص 

 .شده توسط سازنده باشد

2  
به ازاي جريان تخلیه  صاعقه جريان ضربهولتاژ پسماند 

 میكرو  انیه( 8/20)با شكل مو  نامي 
IEC 60099-4  

 امتیازدهي() 4شماره جدول  4مطابق رديف b.9.1  بند

3  

 تخلیه جزئي داخلي

و سپس اندازه گیري  s 10-2اعمال ولتاژ نامي به مدت 

 Uc 1.05تخلیه جزئي در 

IEC 60099-4  

 c.9.1  بند
 10pCکمتر از 

4  
بندي  (، چنانچه مجهز به سیستم آبsealingآب بندي )

 3باشد.
IEC 60099-4  

 e.9.1 بند
 مطابق با استاندارد

 جداکننده نصب صحیح آزمون  5
IEC 60099-4  

 g.9.1  بند
 مطابق با استاندارد

 4اي هاي نمونه آزمون

 آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در جريان مرجع  1
IEC60099-4 

 a 9.2.1 بند
 برابر اعالم عدد فروشنده

                                                 
 در صورتي كه از تکنولوژي تزريق مستقيم سيليکون استفاده شده باشد، اين آزمون الزامي نيست. در صورتي كه آزمون جاري آب بندي با معيار 1

 ه انجام اين آزمون نيست. نياز ب  پذيرش فوق انجام شده باشد،

جدول انجام گيرد و يا در صورت درخواست  اين تواند مطابق هاي روتين ميدر صورت درخواست خريدار انجام كليه و يا تعدادي از آزمون 2

 ها مي باشد.خريدار فروشنده موظف به ارائه نتايج آزمون

 در صورتي كه از تکنولوژي تزريق مستقيم سيليکون استفاده شده باشد، اين آزمون الزامي نيست.  3

و خريدار بر روي ريشه سوم تعداد كل محموله ( بر اساس نمونه پارتي آماده حمل توسط نمايندگان acceptance) هاي پذيرشاجراي آزمون 4

در صورتي كه بنا به درخواست خريدار نياز به  الزامي است. فوق براي محصول گزارشات اخذ شدهاي و تطابق نتايج با  هاي نمونهانجام آزمايش

نمونه( بايد در زمان  3دستگاه يک نمونه با سقف  300انجام تست در آزمايشگاه معتبر خارج از كارخانه باشد، تعداد مورد نظر )به ازاي هر 

اي  هاي نمونه هيزات كاليبره در محل كارخانه و احراز صالحيت توليدكننده مبني بر انجام تستمناقضه اعالم گردد. در صورت وجود امکانات و تج

 باشد.  اي در خارج از كارخانه نمي الزامي بر انجام تست هاي نمونه



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  18 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار و شرط پذيرش

2  
)با شكل مو   صاعقه جريان ضربهآزمون ولتاژ پسماند 

 میكرو  انیه( 8/20

IEC60099-4 
 b 9.2.1 بند

 3-8)مطابق بند 

 انجام مي شود(

 جدول 4رديف  مطابق با

 )امتیازدهي( 4شماره  

3  

 داخليآزمون تخلیه جزئئ 

و سپس اندازه گیري  s 10-2اعمال ولتاژ نامي به مدت 

 Uc 1.05تخلیه جزئي در 

IEC60099-4 
 c 9.2.1 بند

  10pCکمتر از 

 1تست ويژه پايداري حرارتي  4
IEC60099-4 

 تامین الزامات استاندارد 9.2.2بند 

 2آزمون سختي  5
IEC 62217 

 9.3.1بند 
 هاي استاندارد تامین خواسته

 اشتعالآزمون   6
IEC 62217 

 9.3.4بند 
 هاي استاندارد تامین خواسته

 

                                                 
 زامي نيست. انجام اين آزمون در اين ويرايش از دستورالعمل ال  به علت زمانبر بودن و عدم امکان انجام اين آزمايش در ايران، 1

 آزمون هاي سختي و اشتعال تنها روي يک نمونه انجام مي شوند.  2



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  19 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 فشار متوسطمشخصات فني برقگيرهاي  :(1وست )يپ
 

 هاي فشار متوسط ( مشخصات فني برقگير6جدول شماره )

 DM DH 1يژکالس انر  1

 kA 5 kA 10  (In)جريان تخلیه نامي  2

 7/0 1/1 (Qthانتقال بار حرارتي ) نامي حداقل مقدار  3

 2/0 4/0 (Qrsانتقال بار تكراري )نامي حداقل مقدار   4

5  
صاعقه بره ازاي جريران تخلیره     انيضربه جرولتاژ پسماند حداکثر 

 (Ures) میكرو  انیه( 8/20)با شكل مو   نامي

3.2 Ur 
 kVيا حداکثر  2

 هر کدام کمتر باشد 86

3 Ur  يا حداکثرkV 81 

 هر کدام کمتر باشد

 

 

 ( فاصله خزشي ويژه7) جدول شماره

 ويژه خيلي سنگين سنگين متوسط سبک خيلي سبک سطح آلودگي محيط

 3يكپارچه حداقل فاصله خزشي ويژه
(mm/kV) 

0/22 8/27 7/34 3/43 7/53 ........4 

 

  

                                                 
( تقسيم مي شوند.هر كالس نيز Distribution( و توزيع )Station، برقگيرها به دو كالس پست )IEC 60099-4از استاندارد  2014طبق نسخه  1

  استاندارد مراجعه شود(. كالس هاي برقگير مورد نياز در شبکه توزيع ايران، 1باشد )به جدول  مي Lowو  High ،Mediumداراي سه دسته 

DM  وDH  .هستند 
 درخواستي خريدار مي باشد. Urمنظور  2

 فاز به نول داده شده اند.  براي ولتاژ روي برقگير يعني ولتاژ IEC 60815-3, 2008استاندارد  7اين مقادير طبق بند  3
 نظر كارفرما و مشاور انجام مطالعات و با توجه به 4



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  20 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 آلودگي منطقه انتخاب سطح جدول راهنماي (:2پيوست )
 1( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه8جدول شماره )

 منطقه نوعي شرايط مثال سطح آلودگي رديف

 E1 خیلي سبک  1

 بیابان يا زمین خشک باز  از هر دريا، km 50بیش از  -

 از منابع آلودگي انساني km 10بیش از  -

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: -

 باد غالب مستقیما از طرف اين منابع آلودگي نباشد 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران 

 E2 سبک  2

- km 50-10 ،بیابان يا زمین خشک باز  از دريا 

- km 10-5 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: -

  از طرف اين منابع آلودگي نباشدباد غالب مستقیما 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران 

 متوسط  3

E3 

- km 10-3 ،بیابان يا زمین خشک باز  از دريا 

- km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: -

  آلودگي نباشدباد غالب مستقیما از طرف اين منابع 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران 

E4 

 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E3در فاصله بیشتر از مقادير  -

  مه غلیظ )يا باران ريز( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند غالبا

 دهد مي رخ  هفته يا چند ماه(

 دهد  مي باال رخ و/ يا باران سنگین با رسانايي 

 ي ازو/ يا سطح باالي NSDD
ESDDبرابر  10تا  5بین  ،2

 داردوجود  3

 سنگین  4
E5 

 بیابان يا زمین خشک باز  از دريا، km 3در محدوده  -

 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده  -

E6 
 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E5در فاصله بیشتر از مقادير  -

  مه غلیظ )يا باران ريز( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند غالبا

                                                 
اراي و سطح آلودگي ويژه مطابق با نیاز برخي مناطق د IEC 60815-1, 2008خیلي سبک تا خیلي سنگین مطابق با استاندارد سطوح آلودگي  1

 یق انجام شود. آلودگي ويژه تعريف شده اند. انتخاب عايق در مناطق با آلودگي ويژه بايد بر اساس مطالعات دق
 نشيني غيرقابل انحالل چگالي ته 2
 چگالي معادل ته نشيني نمک  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 20هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  21 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 رخ مي دهد  هفته يا چند ماه(

  ي ازسطح بااليو/ يا NSDD  برابر  10تا  5بینESDD  داردوجود 

 E7 خیلي سنگین   5

 در همان محدوده مشخص شده براي آلودگي سنگین نسبت به منابع آلودگي و: -

  آب دريا يا مه نمكي غلیظمستقیما در معرض پاشش 

  يا مستقیما در معرض آالينده هايي با رسانايي باال يا غبار سیماني با چگالي باال و

 مرطوب شدن مكرر توسط مه يا باران ريز

 نواحي بیاباني با انباشت سريع ماسه و نمک و چگالش منظم 

 - ويژه  6

 نوار ساحلي جنوب کشور -

سنگین صنعتي و طبیعي قرار دارند مانند کارخانجات مناطقي که در معرض آلودگي بسیار  -

 سیمان گچ و

 





 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 33هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  2 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 فهرست مطالب
 3 ..................................................................... متوسط فشار يرهایبرقگ فني مشخصات بررسي تخصصي جلسات در کننده مشارکت اعضاي
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 5 ............................................................................................................................................................................................ جداول تكمیل روش -4-1

 5 ........................................................................................................................................................................................ نهايي امتیاز تعیین روش -4-2
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 20 .......................................................................................................................................... منطقه آلودگيسطح انتخاب راهنماي جدول(: 2) پیوست
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 9 ......................................................................................................................... اجباري مشخصات( 3) شماره جدول
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 16 ...................................................................................................................................... ها آزمون( 5) شماره جدول
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 19 ..................................................................................................................... ويژه خزشي فاصله( 7) شماره جدول
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 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 33هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  3 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 برقگيرهاي فشار متوسطاعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني 

هیزات، اساتید دانشگاه و شررکت تروانیر بره    هاي سازنده و تامین کننده تج هاي توزيع برق، شرکت با تشكر از نمايندگان محترم شرکت

هاي تخصصي و نهايي کردن اين دستورالعمل با حضور در  شرح زير که در مراحل مختلف تهیه و بازنگري پیش نويس و انجام بررسي

دسرتورالعمل  ايرن   اولیره  جلسات و اعالم نقطه نظرات کارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند؛ ضمناً برازنگري 

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

 شرکت توانیر آقاي دکتر مجتبي خدرزاده  1

 شرکت توانیر آقاي مهندس مهرداد صمدي  2

 دانشگاه تهران امیرعباس شايگاني اکملآقاي دکتر   3

 شرکت توانیر خانم مهندس سارا قرشي  4

 شرکت توانیر رسول نوران مهندسآقاي   5

 شرکت توزيع نیروي برق استان آذربايجان شرقي امین خرادمهر آقاي مهندس  6

 شرکت توزيع نیروي برق استان مرکزي مهدي امیدي آقاي مهندس  7

 شرکت توزيع نیروي برق استان اصفهان مهدي پیرپیران آقاي مهندس  8

 استان کرمان جنوبشرکت توزيع نیروي برق  رضا ساالري خوآقاي مهندس   9

 شرکت سیمكاتک آقاي دکتر محسن شیخ قمي  10

 شرکت سیمكاتک آرمین بنايي آقاي مهندس  11

 شرکت انتقال توان پايدار )برقگیر پايا( اسماعیل جوادي خلف آقاي مهندس  12

 شرکت برقگیر پارس میثم نجفي قاديكاليي آقاي مهندس  13

 شرکت برقگیر پارس سعید آرين آقاي مهندس  14

 شرکت برقگیر توس حسن لطفي  آقاي مهندس  15
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 مقدمه 
نظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فني و کنترل کیفیت تجهیزات و توجه به معیارهاي فنري مرر ر برر    

)متشركل از  برقگيرهـاي فشـار متوسـط    ها، اين سند تنظیم و پس از طرح و تايید در کمیته تخصصي  عملكرد آن

هاي سازنده و تامین کننده تجهیزات، اسراتید دانشرگاه و شررکت     هاي توزيع برق، شرکت نمايندگان محترم شرکت

كيلوولـت )شـبکه    33برقگيرهاي فشار متوسط گیرندگان سند موظفند در هنگام خريرد   ( نهايي شده است.توانیر

اي توزيع برق، آن را در پیوسرت اسرناد   ه در شبكهمورد استفاده  اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمريپلتوزيع( 

منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي فنري، براسراس ايرن دسرتورالعمل و برا توجره بره مردار  و         

 شده، نسبت به ارزيابي و امتیازدهي پیشنهادها اقدام کنند.  مستندات ارائه

 

 هدف و دامنه كاربرد  -1
هاي کیفري در انتخراب و خريرد برقگیرهراي فشرار       تعیین ويژگياين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در 

کیلوولت سیلیكوني اکسید فلزي بدون فاصله هوايي و تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ سازي و شفافیت در  20متوسط 

 است. امر تولید و خريد تجهیزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح کیفي آنها تنظیم شده

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

 استناد استانداردهاي مورد -3
هاي مروردنظر،   ها براي کنترل شاخص هاي انجام آزمايش مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه

( و IECالمللي )با تأکید برر   به ترتیب استانداردهاي صنعت برق کشور، استانداردهاي ملي کشور، استانداردهاي بین

ي صنعت برق  که مرجع آن اسرتانداردهاي  هربخشي از استانداردهااستانداردهاي کشورهاي صنعتي پیشرفته است. 

بین المللي يا کشورهاي صنعتي پیشرفته است، چنانچه ويرايش جديدي از اين استانداردهاي مرجرع تردوين شرده    

-هاي آنبه ويرايشو تأيید آن کمیته برقگیرهاي فشار متوسط  است، براساس تجديد نظر و طرح درکمیته تخصصي

 اند.اس، استانداردهاي زير مورد استناد قرار گرفتهشود. بر اين اسها استناد مي
1- IEC 60099-4, Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. 

systems, 2014. 

2- IEC 60099-5, Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations, 2013. 

3- IEC 60815-1, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 

4- IEC 60815-3, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions", 2008 
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5- IEC 62217, " Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use – General definitions, test 

methods and acceptance criteria", 2012-09 

 انجام كار دستور -4

 روش تكميل جداول -4-1
شرود. مراحرل    انجام مي« محاسبة امتیازات فني»و « مشخصات اجباري»بررسي مشخصات فني در دوبخش 

 ها به شرح زير است: فاده از آنتكمیل جداول و است

 ( خواسته1خريدار در جدول شماره )     هاي خود در ارتباط با نوع برقگیرر و کرالس آن و همچنرین

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

 ( فروشنده اطالعاتي از کاالي پیشنهادي و سابقة2در جدول شماره )     تولید، عرضره و عملكررد آن

 کند. رائه ميا

 الزامرات و   ( الزامري اسرت و فروشرنده بايرد     3مقادير قابل قبول منردر  در جردول شرماره )     ارائة

مشخصات اجباري را با در  مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پیشرنهاد خرود تضرمین    

هاي بعدي  نمايد. درصورت عدم تأمین هريک از مشخصات اجباري، پیشنهاد مردود شده و بررسي

 د شد. انجام نخواه

 ( مشخصه4در جدول شماره )    هاي مر ر در ارزيابي و امتیازدهي عوامل کیفي کاالي مورد نظرر بره

شود  بايد توسط فروشنده تكمیل« مقدار پیشنهادي»همراه ضرايب وزني آنها در  شده است. ستون 

( 2-4بند) توسط کمیتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعیین شده در« امتیاز نهايي»و ستون 

 .تكمیل گردد. صفحات مربوط به اين جدول نیز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شوند

هاي  هاي فشارمتوسط بعضي از کمیت هاي مختلف برقگیر با توجه به عمومیت اين دستورالعمل براي کالس

 با نظیم اسناد مناقصه واند. لذا الزم است در زمان ت چین مشخص شده ( در آن در  نشده و با نقطه3جدول شماره )

در  ( 3شماره )، خريدار ابتدا پارامترهاي متناسب با سايز مورد نظر را تعیین و در جدول مربوطه استفاده از جداول

 نمايد.

 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
هاي براي تعیین امتیاز کیفي، کمیته فني خريد بايد با توجه به مقادير پیشنهادي فروشنده براي هرکدام از بند

)در ادامره   يابي و امتیاز دهي هر کدام از بندهاي فوقز( و مطابق با روش ار4)جدول شماره  جدول امتیاز دهي کاال

منظور نمايد، سپس امتیاز نهايي هر آيتم با ضرب امتیراز تعیرین شرده در     100( امتیازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدسرت   100م برر  یتقس امتیاز کل از مجموع امتیازهاي نهاييضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است 

 آيد. مي
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 1برداري بهره نصب وشرايط ومشخصات محل هاي خريدار و  خواسته( 1جدول شماره )

يرد
 ف

 خواسته خريدار نوع خواسته

 نوع برقگیر  1
کیلوولت )شبكه توزيع( پلیمري اکسید  33برقگیر فشار متوسط 

 فلزي بدون فاصله هوايي

 نداشته باشد□   داشته باشد  □ وسیله جداکننده )ديسكانكتور(  2

 نداشته باشد □   داشته باشد  □ اي شمارنده مو  ضربه  3

 فضاي بسته □     فضاي آزاد □ فضاي نصب  4

 سیم گیر )کلمپي( □  کابلشو   □ نحوه اتصال برقگیر به هادي فاز و زمین  5

mm قابل پذيرش توسط ترمینال فازسطح مقطع سیم   6
2 ....... 

mm قابل پذيرش توسط ترمینال زمینسطح مقطع سیم   7
2 ....... 

 DM    □ DH □ 2حداقل کالس برقگیر  8

 

 برداري شرايط ومشخصات محل نصب و بهره

ف
ردي

 

  مقدار واحد شرح مشخصه

ف
ردي

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

  m   حداکثر ارتفاع از سطح دريا  kV 33  10 (Ue) ولتاژ نامي سیستم  9

  ---   درصد رطوبت نسبي  Ue(max) kV 36  12 حداکثر ولتاژ سیستم  11

  m/s    حداکثر سرعت باد  Hz 50  14 فرکانس نامي سیستم  13

  g    شدت احتمالي زلزله  16  3 --- تعداد فازها  15

 --- سیستم زمین   17
مر ر زمین 

 شده
  ---    3ينوع منطقه از نظر آلودگ  18 

kW/m خورشیدشدت تابش حداکثر   19
2

  mm    ضخامت يخ حداکثر  20   

o حداکثر درجه حرارت محیط خار    21
C   22  

قابل تحمل ضربه صاعقه  ولتاژ

  (LIWV) تحت حفاظت زیتجه
kVpeak 170 

                                                 
  شود. اين جدول توسط خريدار تكمیل مي 1
 ( مراجعه شود. 1به پيوست شماره ) 2
 سبک، متوسط، سنگين، فوق سنگين و ويژهخيلي سبک،  3
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 مهرشرکت:
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o  حداقل درجه حرارت محیط خار   23
C   24  

جريان اتصال کوتاه  حداکثر

 سیستم در محل برقگیر
kA 

□ 16 

□ 20 

□ 25 

□ 5/31 
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 تضمين مي شود. پيشنهاد دهندهصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پیشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  1( شناسنامه كاالي پيشنهادي2جدول شماره )

  برقگیرکشور سازنده  و نام  1

  ZnOسازنده و ابعاد قرص  و کشور  نام  2

  نام و کشور سازنده جداکننده  3

  نام و کشور سازنده پلیمر  4

  جريان مرجع   5

  محدوده ولتاژ مرجع در جريان مرجع  6

  (Ur) نامي برقگیر ولتاژ   7

  سال ساخت  8

 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده   9

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

  النوع و تیپ کا  10

11  
تاريخ و فهرست خريداران با ذکر نام، کشور، 

 میزان فروش
 

  سابقه کارخانه در ساخت اين نوع تجهیزات   12

  مدت گارانتي )از زمان تحويل(  13

  مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش  14

15  
هاي نصب و نگهداري  نحوة ارائة دستورالعمل

 و چگونگي آموزش
 

  حداکثر زمان تحويل  16

  ساير مزاياي رقابتي پیشنهادي  17

                                                 

هاي ضمیمه  در صورت کمبود فضا براي در  مطالب، با ذکر شماره صفحه، از برگهتكمیل مي شود. ضمنا  پیشنهاد دهندهاين جدول توسط  -1

 استفاده شود.
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  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد مشخصهشرح  رديف

 8/28حداقل  kVrms   (Uc) ولتاژ کار دائم  1

 361حداقل  kVrms (Ur)نامي ولتاژ   2

   (Ur)حداقل برابر با ولتاژ نامي  --- با بار قبلي  انیه 10ي تحمل اضافه ولتاژ موقت به مدت يتوانا  3

 (6جدول شماره  2طبق رديف ...... ) kA  (In)جريان تخلیه نامي  4

 (6جدول شماره  3طبق رديف ...... ) C (Qthحداقل مقدار انتقال بار حرارتي )  5

 (6جدول شماره  4طبق رديف ...... ) C (Qrsحداقل مقدار انتقال بار تكراري )  6

7  
اي تخلیه نامي  ولتاژ پسماند به ازاي جريان ضربهحداکثر 

 (Ures) میكرو  انیه( 8/20صاعقه )با شكل مو  
kVPeak ( ...... 6جدول شماره  5طبق رديف) 

8  
)جريان تخلیه انرژي قابل تحمل  جريان اتصال کوتاهحداقل 

 تخلیه فشار(
kA ( ...... 1جدول شماره  24مطابق رديف) 

 فاز به زمین --- نحوه اتصال به سیستم  9

 pC 10 حداکثر تخلیه جزئي داخلي  10

 (7طبق جدول شماره ...... ) mm/kV (USCDيكپارچه )ويژه  فاصله خزشيحداقل     11

 --- نوع نصب  12
قابل نصب روي کراس  با نگهدارنده عايق شده

 mm 8×80×80آرم 

 N 200  حداقل بار مكانیكي طوالني مدت  13

 N 350  حداقل بار مكانیكي کوتاه مدت  14

mm قابل پذيرش توسط ترمینال فازسطح مقطع سیم حداقل   15
2 50 

mm قابل پذيرش توسط ترمینال زمینسطح مقطع سیم حداقل   16
2 16 

 الزامي است --- ها  و چتر  پلیمرييكپارچه بودن عايق   17

 الزامي است  عدم استفاده از محفظه عايقي پیش ساخته  18

 --- پال  مشخصات برقگیر  19

ولتاژ کار دائم، ولتاژ نامي،   کالس برقگیر،

نامي، جريان تخلیه نامي، جريان اتصال کوتاه 

نام يا عالمت تجاري سازنده، سال ساخت، 

 شماره سريال

                                                 
1 Ur = 1.25 × Uc 
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:دهندهپیشنهاد نام شرکت   

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد مشخصهشرح  رديف

 )استیل نگیر( 316يا  304استنلس استیل  --- جنس اتصاالت الكتريكي  20

21  
فوالد با  جنساز اتصاالت مكانیكي ارائه پیچ و مهره براي 

 يا داکرومات  گالوانیزه گرم پوشش
 الزامي است ---

  IEC 60815مطابق با استاندارد  --- ها جزئیات ابعاد مقره و چتر   22

 2 سال حداقل مدت گارانتي )از زمان تحويل(  23

ارائه گواهي تايید صالحیت داراي تاريخ اعتبار از شرکت   24

 توانیر براي مدل ارائه شده و نمونه تحويل شده
 الزامي است ---

25  

مطابق  1دارا بودن گواهي آزمون هاي نوعي از آزمايشگاه معتبر

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

تولید و ايجاد امكان بازديد نماينده خريدار يا دستگاه نظارت 

 هاي جاري  از مراحل انجام آزمون

 الزامي است ---

                                                 
 يا مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير مي باشد.  ILACمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاههاي معتبر بين المللي عضو  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 33هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  11 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

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

 :پیشنهاد دهندهنام شرکت 

 

 

 مهرشرکت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 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

   10%  2-3-4بند  --- ساخت يتكنولوژ  1

   9%  3-3-4بند  kVrms  انیه 10ي تحمل اضافه ولتاژ موقت به مدت يتوانا  2

3  
صاعقه )با شكل مو    ضربهولتاژ پسماند حداکثر 

 میكرو  انیه(  8/20
kVpeak  11%  4-3-4بند   

   9%  5-3-4بند  kVpeak  شیب تند جريانضربه ولتاژ پسماند حداکثر   4

   10%  7-3-4بند  --- برقگیرکالس   5

   12%  8-3-4بند  kA قابل تحملجريان اتصال کوتاه   6

   7%  9-3-4بند  mm/kV مقره ويژه فاصله خزشي  7

   11%  10-3-4بند  kJ/kVUr (Qthمیزان انتقال بار حرارتي )  8

   4%  11-3-4بند  N مدت يطوالن يكیبار مكان  9

   3%  12-3-4بند  --- فروشنده و رضايت بهره بردارسوابق   10

   3%  13-3-4بند  --- مشخصات بسته بندي کاال  11

   3%  14-3-4بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش  12

   3%  15-3-4بند  --- احراز نمايندگي از کارخانه سازنده  13

14  
هاي مديريت کیفیت و آزمون از ارائه گواهینامه

 مراجع ذيصالح
   5%  16-3-4بند  ---

  --- 100% جمع امتياز 

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



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 33هاي برقگيرهاي فشار متوسط  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 اكسيد فلزي بدون فاصله هوايي يمري( پلعيكيلوولت )شبکه توز

 21از  12 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 يامتيازهاي فن هنحوة محاسب -4-3
 کسب امتیاز منوط به ارائه( باشد، 3براي  مواردي که ادعاي سازنده بیش از مقادير اجباري جدول شماره ) توجه:

 .مي باشدمستندات معتبر مربوطه 

 

 تکنولوژي ساخت:  -4-3-1

 گردد.  منظور مي 60و در غیر اين صورت امتیاز  100در صورت تزريق مستقیم سیلیكون بر روي ستون قرص امتیاز 

 

 با بار قبلي:  ثانيه 10ي تحمل اضافه ولتاژ موقت به مدت يتوانا -4-3-2

امتیاز تعلق مي گیرد. براي  100  ، انیه 10مدت  قابل تحمل دراضافه ولتاژ موقت  به بيشترين مقدار پيشنهادي براي

( مربوط به پیشنهاد برابر با ولتاژ 60تر از رابطه زير جهت امتیازدهي استفاده مي شود. کمترين امتیاز ) مقادير پايین

 نامي درخواستي مي باشد. 

= امتیاز 40× مقدار پیشنهادي( -مقدار بیشترين پیشنهاد(/)ولتاژ نامي درخواستي  -+ )ولتاژ نامي درخواستي  60  

 

 (:ميکرو ثانيه 8/20)با شکل موج  صاعقه ضربهولتاژ پسماند حداكثر  -4-3-3

، حاشیه امن تجهیز حفاظت شده را افزايش داده تخلیه ناميبه ازاي جريان صاعقه  ضربهتر بودن ولتاژ پسماند  پايین

به بیشترين مقدار پیشنهادي تعلق  60 به کمترين مقدار پیشنهادي و امتیاز 100باشد. حداکثر امتیاز  و حائز امتیاز مي

 مي گیرد.

= امتیاز40×مقدار بیشترين پیشنهاد(  -مقدار بیشترين پیشنهاد(/)مقدار پیشنهادي  -+ )مقدار کمترين پیشنهاد 60  

 

 :شيب تند جريانضربه ولتاژ پسماند حداكثر  -4-3-4

، حاشیه امن تجهیز حفاظت شده را ناميبه ازاي جريان تخلیه  تند بیجريان ش تاژ پسماند ضربهتر بودن ول پايین

به کمترين مقدار  60به کمترين مقدار پیشنهادي و امتیاز  100باشد. حداکثر امتیاز  افزايش داده و حائز امتیاز مي

 پیشنهادي تعلق مي گیرد.

= امتیاز40×مقدار بیشترين پیشنهاد(  -مقدار بیشترين پیشنهاد(/)مقدار پیشنهادي  -+ )مقدار کمترين پیشنهاد 60  
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
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 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 برقگير:كالس  -4-3-5

هاي باالتر در  ( باشد. کالس1جدول شماره ) 9برقگیر حداقل بايد مطابق با مقدار درخواستي در رديف  کالس

 باشند و طبق جدول زير امتیازدهي مي گردند.  شرايط يكسان ارجح مي
 DHبا درخواست کالس  DMبا درخواست کالس 

 DHکالس  DMکالس  DHکالس  DMکالس 

 100 مردود 100 60

 

 قابل تحمل: جريان اتصال كوتاه -4-3-6

باشد.  (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 8افزايش جريان اتصال کوتاه قابل تحمل نسبت به مقدار اجباري )رديف 

 امتیاز تعلق مي گیرد.  60  امتیاز و به پیشنهاد معادل محدوده خواسته شده، 100  به پیشنهاد با محدوده باالتر،

 

 مقره: ويژه فاصله خزشي -4-3-7

باشد که به (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 11افزايش فاصله خزشي ويژه مقره نسبت به مقدار اجباري )رديف 

 باشد.  مي 100گردد. حداکثر امتیاز صورت زير امتیازدهي مي

مقدار پیشنهادي((  = امتیاز / ) مقدار اجباري– مقدار اجباري) × 60+160  

 

 (:Qthبار حرارتي ) ميزان انتقال -4-3-8

باشد که به (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 5نسبت به مقدار اجباري )رديف  انتقال بار حرارتيافزايش میزان 

 باشد.  مي 100گردد. حداکثر امتیاز صورت زير امتیازدهي مي

مقدار پیشنهادي((  = امتیاز / ) مقدار اجباري– مقدار اجباري) × 60+160  

 

   طوالني مدت:بار مکانيکي  -4-3-9

به باشد.  (( حائز امتیاز مي3جدول شماره ) 13افزايش بار مكانیكي طوالني مدت نسبت به مقدار اجباري )رديف 

تر، از رابطه زير  امتیاز تعلق گرفته و براي مقادير پايین 100  بار مكانیكي طوالني مدت،بيشترين مقدار پيشنهادي 

 جهت امتیازدهي استفاده مي شود. 

= امتیاز 40×مقدار پیشنهادي(  -مقدار بیشترين پیشنهاد(/)مقدار اجباري -)مقدار اجباري  + 60  



 

 
 وزارت نيـرو
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 21از  14 صفحة

 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره -4-3-10

 امتیاز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

 12 ارائه سابقه فروش در ايران

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

 هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گزار يا ديگر شرکت شرکت مناقصه
10 

 8 کیفیت و کفايت اسناد ارائه شده

 باشد.  مي 60امتیاز نهايي مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 مشخصات بسته بندي كاال -4-3-11

 امتیاز مشخصات بسته بندي کاال

 جنس جعبه
 5 اليه 5کارتن مقوايي بیش از 

 12 پالستوفوم

 10 پوشش کامل نايلوني مناسب روي جعبه

 7 برقگیرحاوي مشخصات کامل  labelداشتن 

 7 بندي بسته در  نام سازنده بر روي

 4 مشخصات فروشنده شامل نام، آدرس و تلفن تماس

 باشد.مي 60امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  مجموع امتیاز نهايي

 

 گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش -4-3-12

 امتیاز معیار

امتیاز؛ حداکثر  5به ازاي هر سال اضافي ) سال 2ارائه نامه گارانتي براي بیش از 

 سال اضافي( 4
20 

 5 ارائه آموزش نصب

 15 پشتیباني و خدمات پس از فروش

 باشد.مي 60امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  مجموع امتیاز نهايي

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير
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 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 احراز اصالت كارخانه سازنده -4-3-13

 امتیاز معیار رديف

 20 بر معرفي توزيع کننده مجاز دستگاه در ايران گواهي دالارئه  1

2 
داخلي يا ارائه  از کارخانه سازنده انحصاري ارائه گواهي دال بر نمايندگي

 پیشنهاد مستقیما از طرف سازنده
40 

 باشد.مي 60امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  حاصل امتیاز نهايي

 

 هاي مديريت كيفيت و آزمون از مراجع ذيصالحارائه گواهينامه -4-3-14

از يكي از   همین کاالداراي تاريخ اعتبار مشخصاً در مورد هاي آزمون تايیديه يارائه، آزمون گواهي منظور از

 شود: امتیازها تعیین ميهاي ذيل  ارائه گواهینامهمراجع آزمايشگاهي و کنترل کیفیت به شرح زير است که به تناسب 
 امتیاز عنوان رديف

 ILAC 25معتبر و عضو  هاي بین الملليآزمايشگاه 1

 10 هاي مرجع داخل کشور مانند پژوهشگاه نیروآزمايشگاه 2

 5 ارائه گواهي سیستم مديريت کیفیت  3

 شود. جمع مي 60( امتیاز فوق با عدد 3جدول شماره  22براي شرکت کنندگان داراي سطح اجباري )رديف 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير
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 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها نآزمو -5
 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار و شرط پذيرش

 ينوع يها آزمون

1  
 عايقي محفظه برقگیرآزمون پايداري 

 اعمال ولتاژ ضربه صاعقه و ولتاژ فرکانس قدرت

IEC 60099-4  

 10.8.2  بند
توانايي محفظه برقگیر در برابر استرس هاي 

 ولتاژي در شرايط خشک و مرطوب

 و ضربه صاعقه 1آزمون ولتاژ پسماند در جريان شیب تند  2
IEC 60099-4  

 )امتیازدهي( 4شماره جدول  4مطابق با رديف   10.8.3 بند

3  
برداري  آزمون بررسي پايداري بلند مدت تحت ولتاژ بهره

 (Ucپیوسته )
IEC 60099-4  

 مطابقت با استاندارد 10.8.4  بند

4  
 repetitive charge) انتقال بار تكراري مقدارآزمون 

transfer rating) 
IEC 60099-4  

 امتیازدهي() 4مطابق رديف جدول شماره   10.8.5 بند

 بررسي رفتار حرارتي نمونه تست  5
IEC 60099-4  

 مطابقت با استاندارد  10.8.6 بند

 2(Operating duty) آزمون عملكرد بهره برداري  6
IEC 60099-4  

  10.8.7 بند

 بازيابي حرارتي

 نبود آسیب فیزيكي

تغییر ولتاژ پسماند در جريان تخلیه نامي در 

 ±5 %محدوده 

 آزمون ولتاژ فرکانس قدرت بر حسب زمان   7
IEC 60099-4  

  10.8.8 بند

 بازيابي حرارتي

 نبود آسیب فیزيكي

تغییر ولتاژ پسماند در جريان تخلیه نامي در 

 ±5 %محدوده 

 آزمون وسیله جداکننده )در صورت نصب(  8
IEC 60099-4  

 عملكرد صحیح ديسكانكتور 10.8.9  بند

 آزمون اتصال کوتاه  9
IEC 60099-4  

 امتیازدهي() 4جدول شماره  8 مطابق رديف  10.8.10 بند

 (bending moment) آزمون ممان خمشي  10
IEC 60099-4  

 4جدول شماره  11مطابق با رديف  10.8.11  بند

                                                 
1 Steep current 
 ( الزامي است. 10.8.15انجام آزمون بررسي مقاومت عايقي اجزاي داخلي برقگير )بند   صورتي كه فقط روي قرص انجام شود، در 2



 

 
 وزارت نيـرو
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 01شماره بازنگري: 

 11/11/96بازنگري: تاريـخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار و شرط پذيرش

 1بندي باشد. آب بندي، چنانچه مجهز به سیستم آبآزمون   11
IEC 60099-4  

Pa⋅m3نشتي کمتر از  10.8.13  بند
/s 6-10×1 

12  
 آزمون پیرشدگي محیطي

 UVشامل آزمون هاي مه نمكي و 

IEC 60099-4  

10.8.17 
 هاي استاندارد تامین خواسته

 2هاي جاري آزمون

1  
گیري ولتاژ مرجع در جريان مرجع اعالم شده اندازه 

 توسط سازنده
IEC 60099-4  

 a.9.1   بند
مقدار اندازه گیري شده بايد در محدوده مشخص 

 .توسط سازنده باشدشده 

2  
)با به ازاي جريان تخلیه نامي  ضربه صاعقهولتاژ پسماند 

 میكرو  انیه( 8/20شكل مو  
IEC 60099-4  

 امتیازدهي() 4شماره جدول  4مطابق رديف b.9.1  بند

3  

 تخلیه جزئي داخلي

و سپس اندازه گیري  s 10-2اعمال ولتاژ نامي به مدت 

 Uc 1.05تخلیه جزئي در 

IEC 60099-4  

 c.9.1  بند
 10pCکمتر از 

4  
بندي  (، چنانچه مجهز به سیستم آبsealingآب بندي )

 3باشد.
IEC 60099-4  

 e.9.1 بند
 مطابق با استاندارد

 آزمون جداکننده  5
IEC 60099-4  

 g.9.1  بند
 مطابق با استاندارد

 4اي هاي نمونه آزمون

 آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در جريان مرجع  1
IEC60099-4 

 a 9.2.1 بند
 برابر اعالم عدد فروشنده

                                                 
 در صورتي كه از تکنولوژي تزريق مستقيم سيليکون استفاده شده باشد، اين آزمون الزامي نيست. در صورتي كه آزمون جاري آب بندي با معيار 1

 نياز به انجام اين آزمون نيست.   پذيرش فوق انجام شده باشد،

جدول انجام گيرد و يا در صورت درخواست  اين اند مطابقتو هاي روتين ميدر صورت درخواست خريدار انجام كليه و يا تعدادي از آزمون 2

 ها مي باشد.خريدار فروشنده موظف به ارائه نتايج آزمون

 در صورتي كه از تکنولوژي تزريق مستقيم سيليکون استفاده شده باشد، اين آزمون الزامي نيست.  3

و خريدار بر روي ريشه سوم تعداد كل محموله حمل توسط نمايندگان ( بر اساس نمونه پارتي آماده acceptance) هاي پذيرشاجراي آزمون 4

در صورتي كه بنا به درخواست خريدار نياز به  الزامي است. فوق براي محصول اي و تطابق نتايج با گزارشات اخذ شده هاي نمونهانجام آزمايش

نمونه( بايد در زمان  3دستگاه يک نمونه با سقف  300ه ازاي هر انجام تست در آزمايشگاه معتبر خارج از كارخانه باشد، تعداد مورد نظر )ب

اي  هاي نمونه مناقضه اعالم گردد. در صورت وجود امکانات و تجهيزات كاليبره در محل كارخانه و احراز صالحيت توليدكننده مبني بر انجام تست

 باشد.  اي در خارج از كارخانه نمي الزامي بر انجام تست هاي نمونه
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 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 مقدار و شرط پذيرش

2  
 8/20)با شكل مو   صاعقه ضربهآزمون ولتاژ پسماند 

 میكرو  انیه(

IEC60099-4 
 b 9.2.1 بند

 3-8)مطابق بند 

 انجام مي شود(

 جدول 4مطابق با رديف 

 )امتیازدهي( 4شماره  

3  

 داخليآزمون تخلیه جزئئ 

و سپس اندازه گیري  s 10-2اعمال ولتاژ نامي به مدت 

 Uc 1.05تخلیه جزئي در 

IEC60099-4 
 c 9.2.1 بند

  10pCکمتر از 

 1تست ويژه پايداري حرارتي  4
IEC60099-4 

 تامین الزامات استاندارد 9.2.2بند 

 2آزمون سختي  5
IEC 62217 

 9.3.1بند 
 هاي استاندارد تامین خواسته

 اشتعالآزمون   6
IEC 62217 

 9.3.4بند 
 هاي استاندارد خواسته تامین

 

                                                 
 انجام اين آزمون در اين ويرايش از دستورالعمل الزامي نيست.   به علت زمانبر بودن و عدم امکان انجام اين آزمايش در ايران، 1

 آزمون هاي سختي و اشتعال تنها روي يک نمونه انجام مي شوند.  2
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 فشار متوسطمشخصات فني برقگيرهاي  :(1وست )يپ
 

 هاي فشار متوسط ( مشخصات فني برقگير6جدول شماره )

 DM DH 1يژکالس انر  1

 kA 5 kA 10  (In)جريان تخلیه نامي  2

 7/0 1/1 (Qthحداقل مقدار انتقال بار حرارتي )  3

 2/0 4/0 (Qrsحداقل مقدار انتقال بار تكراري )  4

5  
 اي تخلیه نامي صاعقه ولتاژ پسماند به ازاي جريان ضربهحداکثر 

 (Ures) میكرو  انیه( 8/20)با شكل مو   

3.2 Ur 
 kVيا حداکثر  2

 هر کدام کمتر باشد 129

3 Ur  يا حداکثرkV 121 

 هر کدام کمتر باشد

 

 

 ( فاصله خزشي ويژه7) جدول شماره

 ويژه خيلي سنگين سنگين متوسط سبک خيلي سبک سطح آلودگي محيط

 3يكپارچه حداقل فاصله خزشي ويژه
(mm/kV) 

0/22 8/27 7/34 3/43 7/53 ........4 

 

  

                                                 
( تقسيم مي شوند.هر كالس نيز Distributionتوزيع )( و Station، برقگيرها به دو كالس پست )IEC 60099-4از استاندارد  2017طبق نسخه  1

 DM  هاي برقگير مورد نياز در شبکه توزيع ايران، استاندارد مراجعه شود(. كالس 1باشد )به جدول  مي Lowو  High ،Mediumداراي سه دسته 

 هستند.  DHو 
 درخواستي خريدار مي باشد. Urمنظور  2

 فاز به نول داده شده اند.  براي ولتاژ روي برقگير يعني ولتاژ IEC 60815-3, 2008استاندارد  7اين مقادير طبق بند  3
 نظر كارفرما و مشاور انجام مطالعات و با توجه به 4
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 آلودگي منطقه انتخاب سطح جدول راهنماي (:2پيوست )
 1( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه8جدول شماره )

 منطقه نوعي شرايط مثال سطح آلودگي رديف

 E1 خیلي سبک  1

 بیابان يا زمین خشک باز  از هر دريا، km 50بیش از  -

 از منابع آلودگي انساني km 10بیش از  -

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: -

 باد غالب مستقیما از طرف اين منابع آلودگي نباشد 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران 

 E2 سبک  2

- km 50-10 ،بیابان يا زمین خشک باز  از دريا 

- km 10-5 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: -

 باد غالب مستقیما از طرف اين منابع آلودگي نباشد 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران 

 متوسط  3

E3 

- km 10-3 ،بیابان يا زمین خشک باز  از دريا 

- km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله کمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: -

 باد غالب مستقیما از طرف اين منابع آلودگي نباشد 

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران 

E4 

 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E3در فاصله بیشتر از مقادير  -

  مه غلیظ )يا باران ريز( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند غالبا

 دهد مي رخ  هفته يا چند ماه(

 دهد  مي و/ يا باران سنگین با رسانايي باال رخ 

 ي ازو/ يا سطح باالي NSDD
ESDDبرابر  10تا  5بین  ،2

 داردوجود  3

 سنگین  4
E5 

 بیابان يا زمین خشک باز  از دريا، km 3در محدوده  -

 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده  -

E6 
 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E5در فاصله بیشتر از مقادير  -

  مه غلیظ )يا باران ريز( پس از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند غالبا

                                                 
اراي و سطح آلودگي ويژه مطابق با نیاز برخي مناطق د IEC 60815-1, 2008خیلي سبک تا خیلي سنگین مطابق با استاندارد سطوح آلودگي  1

 ويژه تعريف شده اند. انتخاب عايق در مناطق با آلودگي ويژه بايد بر اساس مطالعات دقیق انجام شود. آلودگي 
 نشيني غيرقابل انحالل چگالي ته 2
 چگالي معادل ته نشيني نمک  3
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 مي دهد رخ  هفته يا چند ماه(

  ي ازسطح بااليو/ يا NSDD  برابر  10تا  5بینESDD  داردوجود 

 E7 خیلي سنگین   5

 در همان محدوده مشخص شده براي آلودگي سنگین نسبت به منابع آلودگي و: -

 مستقیما در معرض پاشش آب دريا يا مه نمكي غلیظ 

 با چگالي باال و  يا مستقیما در معرض آالينده هايي با رسانايي باال يا غبار سیماني

 مرطوب شدن مكرر توسط مه يا باران ريز

 نواحي بیاباني با انباشت سريع ماسه و نمک و چگالش منظم 

 - ويژه  6

 نوار ساحلي جنوب کشور -

مناطقي که در معرض آلودگي بسیار سنگین صنعتي و طبیعي قرار دارند مانند کارخانجات  -

 سیمان گچ و
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