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 با استفاده از نظر كارشناسان برجسته، جمهورييس نت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رمعاونظام فني اجراييدفتر 

 وجود با. مبادرت به تهيه اين دستورالعمل نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است

.تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلطهاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست

از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني، از اين رو،

:مراتب را به صورت زير گزارش فرماييد

.وضوع مورد نظر را مشخص كنيدشماره بند و صفحه م-1

.ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد-2

.در صورت امكان، متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد-3

.نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد-4

.كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت

.شودپيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 خيابان صفي علي شاه،ميدان بهارستانتهران، : نشاني براي مكاتبه

 دفتر نظام فني اجرايي، جمهورو نظارت راهبردي رييسريزي برنامهمعاونت

خيابان صفي علي شاه-1149943141 تهران -سازمان مركزي
http://tec.mporg.ir 





 
 بسمه تعالی 

 
 پیشگفتار 

 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و بـه منظـور تعمـیم اسـتانداردهای                      23در اجرای ماده    
های مربوط به تولید، انتقـال و توزیـع نیـروی بـرق،               صنعت برق و ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طراحی و اجرای پروژه           

بـا همکـاری   )  اجرایـی  فنـی   دفتر نظام    – نظارت راهبردی معاونت   ( جمهور ئیسرت راهبردی ر  ریزی و نظا    معاونت برنامه 
اقـدام بـه تهیـه مجموعـه کـاملی از           » ضوابط و معیارهای فنی صـنعت بـرق       «در قالب طرح      شرکت توانیر  –وزارت نیرو   

 . استانداردهای مورد لزوم نموده است
 سکسـیونر و تیغـه      –خطوط فوق توزیع و انتقـال       پست ها،   جرایی  مشخصات فنی عمومی و ا    «نشریه حاضر با عنوان     

نیازهای ضروری طراحی و ساخت، نیازهای مکـانیزم        مباحث مربوط به    ، شامل   » جلد اول  -های فشار قوی      زمین در پست  
هـا و مـدارک الزم و         های نوعی و جاری، نقشه      فرمان، پالک مشخصات، لوازم یدکی و وسایل مخصوص، فهرست آزمون         

 کیلوولت به زبان فارسـی و       400 تا   63های زمین در رده ولتاژی        اندازی سکسیونر و تیغه     های راه   انبارداری، نصب و آزمون   
 . می باشدیسی انگل

هـا    اندرکاران به ثمر رسیدن این نشریه و همچنین سازمان          های دست    به این وسیله از کوشش     نظارت راهبردی     معاونت  
اند   های مهندسی مشاور که با اظهارنظرهای سازنده خود این معاونت را در جهت غنا بخشیدن به آن یاری نموده                    و شرکت 

 . فیق روزافزون آنان را از درگاه ایزد یکتا آرزومند استسپاسگزاری و قدردانی نموده و تو
 
 

 نظارت راهبردیمعاون 
                                                        1387   





سكسـيونر و   -خطوط فوق توزيع و انتقال    ،پست ها مشخصات فني عمومي و اجرايي    

407-1ه نشريه شمار)جلد اول( پست هاي فشار قويدرتيغه زمين

تهيه كننده
آقايـان مهندسـين     خانم مهنـدس طـاهره نـوري،          با همكاري  اين مجموعه به وسيله شركت مهندسين مشاور نيرو       

دكتر عارف درودي تهيه و تدوين شده است و توسـط آقـاي اسـماعيل زارعـي        تي املشي و    محمود حال مهدي جاهدي، 

. مورد ويراستاري قرار گرفته است

كميته فني
هاي مهندسي مشاور اين نشريه همچنين در كميته فني طرح با مشاركت مجري و مشاور طرح و نمايندگان شركت         

.و تصويب شده استتحت پوشش وزارت نيرو به شرح زير بررسي، اصالح 

 مجري طرح – سازمان توانير –وزارت نيرو آقاي مهندس جمال بياتي

رحمت اهللا اكرم آقاي مهندس

 بهمن اهللا مراديآقاي مهندس

آقاي دكتر عارف درودي

محمد بركاتيآقاي مهندس

 رضا صائميآقاي مهندس

سيد حسن عرب افآقاي مهندس 

طاهره نوري مهندسخانم

شركت مشانير

سازمان توسعه برق ايران

نيرومهندسين مشاور 

شركت مشانير

شركت مشانير

مهندسين مشاور قدس نيرو

نيرومهندسين مشاور 

 آزاده نيكخواه مهندسخانم

 محمد كبيريآقاي دكتر

اباذر ميرزاييآقاي مهندس

 احسان اهللا زماني        آقاي مهندس

مهندسين مشاور قدس نيرو

ايران ترانسفوشركت 

مشاور معاون هماهنگي و نظارت بر بهره برداري توانير

 دبير كميته فني طرح– سازمان توانير –وزارت نيرو 

ــي  فنــينظــاممســووليت كنتــرل و بررســي نشــريه در راســتاي اهــداف دفتر  ــان مهندســين اجرائ بــه عهــده آقاي

. محمدرضا طالكوب بوده استو پرويز سيداحمدي 
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 عمومي و اجرايي مشخصات فني
 درسكسيونر و تيغه زمين 

 هاي فشارقوي  پست
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  کلیات-1

، گذاری پالک، ای های کارخانه این مشخصات دربرگیرنده حداقل نیازهای مربوط به طراحی، تهیه مواد، ساخت، بازرسی، آزمون
 .باشد  کیلوولت می400 تا 63در رده ولتاژی های زمین  یغهسکسیونر و ت اندازی حمل، نصب، انبارداری و آزمونهای راه

 ISO  استاندارد و60694  و62271-102 شماره IEC استانداردهایآخرین تجدیدنظر از باید مطابق با  زمین  سکسیونر و تیغه
 . ، ساخته و آزمایش شوند و کلیه نشریات و مراجع مندرج در این استانداردها طراحی1461شماره 

 را دارا بوده و برای شرایط آب (I) زمین برای انجام صحیح وظایف خود باید کلیه مشخصات ارائه شده در جدول نر و تیغهسکسیو
 . دو هوایی ذکر شده در محل نصب مناسب باش

 ضروری نیازهای -2

 . دن زمین باید برای استفاده در ارتفاع، دمای محیط و شرایط جوی مشخص شده مناسب باش  و تیغهسکسیونر
 بدون افزایش دمای د که قادر به تحمل جریان نامی مداوم مشخص شده،نای طراحی شو  زمین باید به گونه سکسیونر و تیغه

  .باشندتعیین شده 
 . باشددارای امکانات الزم جهت عملکرد دستی شده و همچنین سکسیونر باید برای عملکرد موتوری طراحی 

 .یاز به روغنکاری نداشته باشد طوری طراحی شود که نبایدسکسیونر 
سکسیونر باید به صورتی انجام شود که تحمل حالت باز بودن در طراحی حداقل فاصله بین ترمینالهای یک پل و فواصل فازها 

 . ولتاژهای مشخص شده را داشته باشد
به نحوی که باشند ریان اتصال کوتاه  زمین باید قادر به تحمل نیروهای مکانیکی و حرارتی وارده در اثر عبور ج سکسیونر و تیغه

 . هیچگونه خسارتی به آنها وارد نگردد و کنتاکتها آسیب نبیند
 .د قادر به باز و بسته شدن باش،دردا نامی قرار باید در مدتی که تحت بار مکانیکی سکسیونر
در این . بماند در سرویس ، بر روی آنتانجام تعمیراعملکرد و هیچگونه  سال بدون 3برای حداقل مدت قادر باشد باید  سکسیونر 

و یا جوش خوردگی رفته فراتر مجاز آنها از حد دمای اینکه بدون  ،بودهمدت کنتاکتها باید قادر به عبور جریان نامی و اتصال کوتاه 
انسانی اکثر نیروی  پس از گذشت این مدت سکسیونر باید عمل بازشدن را بدون هیچگونه مشکلی انجام داده و حد.بین آنها پدید آید

 . نفر باشد یکدر توانایی  ،موردنیاز جهت باز نمودن سکسیونر با استفاده از مکانیزم دستی



های فشار قوی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست مشخصات فنی  
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 . باشد ضد زنگتمامی اتصاالت جانبی باید از فوالد 
 .رخ دهدنباید  یچگونه لرزش و صدای اضافیدر هنگام عملکرد سکسیونر ه

های اتکایی باید از مواد   و برای تمام قسمتهای قرار گرفته در باالی کالهک مقرهاز هیچگونه اتصاالت چدنی استفاده شودنباید 
 .غیرآهنی استفاده گردد

شرایط ناسازگار مقاوم و مکرر  باز و بسته شدن بوده و در برابراتصاالت بین فازها و محورهای عمودی باید به اندازه کافی محکم 
 .باشند

 باید به نحوی باشد که فشاری ثابت بر آن وارد گردیده و پس از عبور جریان نامی برای  زمین طراحی کنتاکت سکسیونر و تیغه
 . عملکردهای بعدی کامالً مناسب باشد

دهندۀ مفصل انتهای   گردد تا به وسیله یک کلمپ اتصال فراهمای قابل انعطاف   اتصال مناسب از نوع تسمه باید زمین در تیغه
 . ت متصل گردد زمین به سیستم زمین پس تیغه

ای باشد   کنتاکتها باید به گونه اینفشار روی .کنندگی باشند  باید خشک و دارای خاصیت خود پاکی تیغه زمینسطوح کنتاکتها
 .که همگی آنها با هم حرکت کنند

مقره اتکایی با استحکام ها باید از نوع  مقره.  گردددچار اختاللها  عملکرد سکسیونر به دلیل تأثیر آلودگی هوا بر روی مقرهنباید 
 .گردیده و قابل شستشو در حال سرویس نیز باشندباال انتخاب 

 .ددارای بلبرینگ باشسکسیونر باید در انتهای هر کدام از ستونهای چرخان 
 .ندآلودگی هوا از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شوو  زمین باید با توجه به شرایط جوی  کلیه قطعات سکسیونر و تیغه

مطابق با باید   آن باید دارای پوشش گالوانیزه گرم بوده و این پوشش فرماندر سکسیونر و مکانیزم بکار رفته قطعات فوالدی 
 .باشد 1461 شماره ISOاستاندارد 

 . جهت اتصال به شبکه زمین باشندمجهز به صفحات مشبک  زمین باید  تأمین ایمنی کارکنان، سکسیونر و تیغهبه منظور 
بطور و توزیع گرادیان ولتاژ یافته که تخلیه کرونا به حداقل مقدار تقلیل گیرد ای انجام  ها و متعلقات آنها باید به گونه راحی تیغهط

 . گرددانجام یکنواخت 
مان بوده و مکانیزم فر )IP55 یا IP54بایستی مطابق مقدار مشخص شده  درجه حفاظت تابلوی مکانیزم عملکرد سسکیونر می

 .سازی نمایند  پرندگان نتوانند بر روی آن النهد کهطوری طراحی شو باید
 . سازنده باید کلیه اطالعات بارگذاری را برای خریدار تهیه و ارسال نماید

ناشی نیروی جاذبه زمین، نیروی باد، لرزش و نیروی در اثر  باید به گونه طراحی گردند که فرمان زمین و مکانیزم  سکسیونر و تیغه
 . خود خارج نشوندعادی تصال کوتاه از وضعیت ااز 



  پالک مشخصات-نیازهای مکانیزم فرمان
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 فرمان نیازهای مکانیزم -3
های جداگانه برای سه پل و به   زمین باید به وسیله یک مکانیزم واحد برای مجموعه سه فاز و یا مکانیزم  و تیغهعملکرد سکسیونر
 .گیرد  صورت مستقل انجام

اید از الکتروموتورهایی استفاده نمود که برای ولتاژهای تغذیه مشخص شده و های زمین ب سکسیونرها و تیغه فرمانبرای مکانیزم 
 . تغذیه این الکتروموتورها باید به وسیله کلیدهای حفاظتی مناسب قطع و وصل گردد. موجود در پست مناسب باشند

 . ت عدم تعادل فاز نیز  استفاده کردبرای هر الکتروموتور باید از حفاظت حرارتی جریان زیاد و در صورت سه فاز بودن آن از حفاظ
 . ای برای انتخاب نوع عملکرد دستی و یا موتوری باشد  باید مجهز به وسیلهفرمانمکانیزم 

 .  زمین باید به صورت مکانیکی بر روی هر مکانیزم عملکرد مشخص گردد ز و بسته بودن سکسیونر و تیغهوضعیت با
شرایط جوی که دسترسی به تمام قطعات مکانیزم در آن به برابر وی مناسب و مقاوم در  باید در یک تابلفرمانتجهیزات مکانیزم 

 . نصب گردد ،پذیر باشد راحتی امکان
/  صـفر / کنتـرل بـاز   کلیـدهای     و  قطع / راه دور  /کنترل محلی سه وضعیتی     کلیدهای موتوری سکسیونر باید دارای   فرمان  مکانیزم  
 .بسته باشد
 .یباً یک متر باالی سطح زمین قرار گیرددستی باید تقرفرمان دسته 

 ، کنترل شدهیحرکتو هر بوده نیاز به حداقل انرژی  عملکرد جهتای باشد که  باید به گونهفرمان طراحی کامل یک مکانیزم 
 .باشد یکنواخت و روان 

 . انجام گیرد،دعملکرد دستی باید به وسیله یک اهرم و به صورت ساده و سریع، بدون اینکه نیروی زیادی صرف شو
قرار داشته  یای طراحی گردد که هر سه تیغه سکسیونر در تمام طول مدت عملکرد در وضعیت مناسب  باید بگونهفرمانمکانیزم 

 خارج شدن هر  امکان در نتیجه پس از تنظیم نهایی،...)به هم نخوردن تنظیمات، همزمانی عملکرد، عدم خوردگی کنتاکتها و  (باشند
  .وجود نداشته باشدا از حالت مناسب و عملکرد نامطلوب سکسیونر ه یک از تیغه

 ای باز یا بسته امکان قفل شدن آند که در هر یک از وضعیته زمین باید به نحوی طراحی شو  سکسیونر و تیغهفرمانکانیزم م
 . وجود داشته باشد

 .جای گلند برای کابلهای ورودی دیده شودمکانیزم فرمان باید مجهز به جای قفل باشد و قسمت پایین مکانیزم فرمان 
ای باشد که امکان عملکرد غلط وجود نداشته باشد یعنی تیغه   سکسیونر و تیغه زمین باید به گونهفرماناینترالک بین مکانیزم 

  .برق بودن فیدر بسته شود بی زمین تنها درصورت باز بودن سکسیونر و
 . باشدتابلوی مکانیزم فرمان خالف استقرار  در جهت م بایدهای زمین جهت باز شدن تیغه

 .دمکان تغذیه موتور وجود داشته باشنباید ا ،هنگام استفاده از عملکرد دستی و نیز هنگام قفل شدن سکسیونر در حالت باز
 خطر ای طراحی گردند که نیازهای مربوط به شاخص وضعیت عملکرد، سیگنالینگ، اعالم کلیدهای کمکی سکسیونر باید به گونه

 . دنو اینترالکهای سیستم را برآورده ساز
 برای سیستم اینترالک و همچنین NC و NOتعداد کنتاکتهای کمکی و  کردهکلیدهای کمکی باید به صورت مکانیکی عمل 

 عدد از هر 4 بعالوه حداقل .شده باشد  برابر تعداد مشخصبایدهای زمین  کنتاکتهای الزم برای مدارات کنترل خود سکسیونرها و تیغه
 . به عنوان یدکی به تعداد طراحی شده لحاظ و اضافه گرددNC و NOکدام از کنتاکتهای کمکی 
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کامل و برای عملکرد مناسب بایستی  می... های حدی، کنتاکتورها، مگنتهای اینترالک و  کلیه تجهیزات الزم از قبیل سوئیچ
ان باید دارای رله زیرولتاژ، هیترضد تقطیر، هیتر با ترموستات، روشنائی همراه با عالوه بر این مکانیزم فرم. مکانیزم فرمان تهیه گردند

 .کند و کلیدهای حفاظتی جهت مدار هیتر و روشنائی باشد شدن درب عمل می سوئیچی که با باز
نحوه زمانبندی . ندکننده به صورت تأخیری و سریع باید براساس نیازمندیهای طراحی سیستم کنترل تأمین گرد کلیدهای کمکی عمل

 :کتهای اصلی به شرح زیر خواهد بودعملکرد این کلیدها براساس حرکت کنتا
و بعد از اینکه کنتاکتهای اصلی شده  بسته ،قبل از اینکه کنتاکتهای اصلی باز و بسته شوندباید : کنتاکتهای بسته سریع -

 . ردندگ باز ،ندحرکت کامل خود باز شد  درصد مقدار20به مقداری کمتر از 
باز کنتاکتهای اصلی شدن  بازد از  و بعهشدن کنتاکتهای اصلی بسته شد  از بازباید قبل: کنتاکتهای بسته تأخیری -

 . گردند
 . شوندکنتاکتهای اصلی بسته باز شدن  و قبل از هکنتاکتهای اصلی باز شدبسته شدن از بعد باید : کنتاکتهای باز تأخیری -
 و بعد از اینکه کنتاکتهای اصلی به مقداری کمتر هکنتاکتهای اصلی باز شدبسته شدن  از قبلباید : کنتاکتهای باز سریع -

 . دونبسته ش ،شدند درصد حرکت کامل خود باز 30از 
 .دهنده وضعیت و ملزومات سیستم حفاظتی را فراهم نمایند کنتاکتهای کمکی باید طوری طراحی گردند که عملکرد مناسب نشان

ترمینالها باید در وضعیتی قرار گیرند که امکان انجام اتصاالت کلیه . باید به ترمینالهای مربوطه متصل گردندتمام مدارات کنترل 
ای  ترمینالها باید به گونهاندازه . اجتناب گرددفرمان و از هر گونه تداخل با تجهیزات موجود در تابلوی مکانیزم شده سیمها فراهم 

وجود داشته با سرسیم مناسب استاندارد  میلیمتر مربع 10 تا 5/2قطع می یک رشته با سطح انتخاب شود که امکان اتصال هادیها
 . باشد

 .شود  از یکدیگر استفاده میdc و acهای  ترمینال از صفحات عایقی جهت ایزوله کردن ترمینالهای  بلوکدر 
 رنگ کد. شرایط جوی منطقه موردنظر پوشانده شوند شده و با رنگ مناسب با لزی غیر گالوانیزه باید کامالً تمیزتمام قسمتهای ف

 .باشد  خاکستری روشن میANSI61نهایی مطابق 

  پالک مشخصات -4
پالک شناسایی باید در مکان قابل . به پالک مشخصات از جنس فوالد ضد زنگ یا آلومینیوم آنودایز مجهز گرددباید سکسیونر 

  :و اطالعات زیر را نشان دهدشده ای نصب  مشاهده
 نام کارخانه سازنده -
 نوع طراحی -
 شماره ردیف -
 سال ساخت -
 ولتاژ نامی -
 ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه -
 ) کیلوولت 400برای سکسیونرهای (ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه کلیدزنی  -
 جریان نامی  -
 مدت جریان نامی تحمل کوتاه -
 مدت زمان جریان اتصال کوتاه  -
 رکالس تحمل مکانیکی سکسیون -
 کالس تحمل الکتریکی تیغۀ زمین -



  آزمونها-لوازم یدکی و وسایل مخصوص
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 )در صورت استفاده از سکسیونرهای با قابلیت قطع و وصل جریان انتقالی شینه(جریان نامی انتقالی شینه  -
 )در صورت استفاده از سکسیونرهای با قابلیت قطع و وصل جریان انتقالی شینه(ولتاژ نامی انتقالی شینه  -
 )القاییهای زمین با قابلیت قطع و وصل جریان   از تیغهدر صورت استفاده(جریان نامی القایی  -
 )های زمین با قابلیت قطع و وصل جریان القایی در صورت استفاده از تیغه( ولتاژ نامی القایی -
 ولتاژ نامی تغذیه مدارهای کمکی  -
 استاتیکبار مکانیکی  -
 فرکانس نامی -

  لوازم یدکی و وسایل مخصوص-5
برداری که به   ساله و وسایل الزم برای نصب و بهره5برداری  های زمین در دوره بهره سیونر و تیغهلوازم یدکی موردنیاز برای سک

 .  باید توسط سازنده پیشنهاد و تأمین گردد،باشد نظر سازنده موردنیاز می

  آزمونها-6
 . قرار گیرندزیر  تحت آزمونهای نوعی و جاری های زمین باید سکسیونرها و تیغه

 ای نوعیالف ـ آزمونه
 آزمونهای عایقی  -
 آزمونهای ولتاژ تداخل رادیویی  -
 گیری مقاومت مدار اندازه -
 آزمونهای افزایش درجه حرارت -
 مدت پیک  تحمل کوتاه مدت و تحمل کوتاهنامی آزمونهای جریان  -
 آزمون سازگاری الکترومغناطیسی  -
 آزمون تأیید عملکرد وصل اتصال کوتاه تیغه زمین -
  مکانیکیآزمون عملکرد و تحمل -
  یخ شدیدعملکرد تحت شرایط  -
  مجازیهای دمای عملکرد در محدوده -
 آزمون تأیید عملکرد وسایل تعیین وضعیت -
  توسط سکسیونرآزمونهای کلیدزنی جریان انتقالی شینه -
 های زمین  توسط تیغهآزمونهای کلیدزنی جریان القایی -
 آزمون تأیید حفاظت -
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 ب ـ آزمونهای جاری
 مدار اصلی آزمون عایقی برای  -

 آزمون عایقی برای مدارهای کنترل و کمکی  -

 گیری مقاومت مدار اصلی  اندازه -

 بازدید ظاهری -

 آزمونهای عملکرد مکانیکی  -

 اندازی راهآزمونهای و  نصبانبارداری،  حمل و نقل، -7

 .  دستورالعمل سازنده انجام گیردباید مطابق باهای زمین  سکسیونر و تیغهاندازی  و راهبه طورکلی حمل و نقل، انبارداری و نصب 
 . ، به خریدار داده شودهای زمین سکسیونر و تیغههای حمل و نقل و انبارداری باید پیش از تحویل  دستورالعمل
 .در اختیار خریدار قرار گیردهای زمین  سکسیونر و تیغهتحویل حداکثر تا زمان باید اندازی  راههای نصب و  دستورالعمل

 ی انباردار-7-1

در . را در فضای باز یـا سرپوشـیده انبـار کـرد           های زمین     سکسیونر و تیغه  توان بسته به نظر سازنده،        در فاصله تحویل تا نصب می     
منسـوجات  .  باید روی آنها را حداقل با منسـوجات نـایلونی پوشـاند   ،شوند  در فضای باز انبار میهای زمین  سکسیونر و تیغه  صورتی که   

 .بر روی سطح گالوانیزه کشیده شده و یک مجرای هوا باید برای جلوگیری از تقطیر آب تعبیه شودمذکور نباید مستقیماً 
 :شود که انبار به محلی گفته می

 . سقف داشته باشد-
 . کف آن یکنواخت و محکم باشد-
 . درصد باشد50 رطوبت هوا کمتر از -
 .گراد باشد  درجه سانتی20± 10 دمای هوا -

سکسیونر به هنگام دریافت .  باید آنها را باالتر از سطح زمین انبار نمودهای زمین سکسیونر و تیغهیدن آب به برای جلوگیری از رس
 ).بجز قطعات یدکی(باید پوشش پالستیکی آن را برداشت تا از خوردگی ناشی از تقطیر آب جلوگیری به عمل آید های زمین  و تیغه

 :ید موارد زیر را تحقیق نمودبا زمین  سکسیونر و تیغهپس از دریافت هر 
 . بر طبق اسناد سفارش استهای زمین سکسیونر و تیغهتحویل  -
 .گونه عیب و نقصی وجود ندارد تحویلی هیچهای زمین  سکسیونر و تیغهدر  -

 .معایب موجود باید گزاش شوند. در صورت مشاهده هرگونه آسیب باید جعبه را باز و از صدمات و معایب عکسبرداری نمود
 در آب و هوای مرطوب و بدون تهویه مناسب ممکن است منجـر بـه تغییـر رنـگ سـطوح                      های زمین   سکسیونر و تیغه  نبارکردن  ا

 .گردد  دلیلی برای رد کاال محسوب نمیشود،  نام خوردگی سفید شناخته میعموماً بهکه این تغییر رنگ . گالوانیزه شود
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نباید آلـوده بـه گـرد و        های زمین     سکسیونر و تیغه  هوای مجاور   . اره دردسترس باشند  ای انبار شوند که همو      گونه  کلیه اجزاء باید به   
 هـای زمـین     سکسـیونر و تیغـه    درچنین حالتی باید بیش از انبـارکردن        . خاک، دود، گازهای قابل اشتعال یا خورنده، بخار یا نمک باشد          

 .محیط را تمیز نمود
 .ز جعبه اصلی استفاده شود اما پوشش پالستیکی را باید برداشت باید اهای زمین سکسیونر و تیغهبرای انبارکردن 

بندی و  برای آب(این موضوع بویژه درمورد قطعات الستیکی . های اصلی خود نگهداری شوند      قطعات یدکی باید در انبار و در جعبه       
بندی را فقط برای مـدت        واشرهای آب . این قطعات را باید درمقابل نور آفتاب محافظت کرد تا خشک نشوند           . حائز اهمیت است  ) غیره

 .توان انبار کرد کوتاهی می

  نصب-7-2

. ها و حمل ایمن قطعات را با تمامی جزئیـات الزم در اختیـار خریـدار بگـذارد                   سازنده باید اطالعات مربوط به نحوه بازکردن جعبه       
های  سکسیونر و تیغه به مونتاژ این اجزا به همراه های مربوط گذاری و نقشه  عالمتهای زمین   سکسیونر و تیغه  بایست تمامی اجزاء      می

 . تحویل شودزمین 
 .  و فونداسیون آن را نیز شامل گرددهای زمین سکسیونر و تیغههای نصب باید جزئیات مربوط به موقعیت قطعات  دستورالعمل

 . ای سازنده انجام گیرده ها و نقشه باید دقیقاً مطابق با دستورالعملهای زمین  سکسیونر و تیغهمونتاژ و نصب 
 در هنگام رسیدن به مقصد بطور دقیق مورد بازرسی قرار گیرند، بطوریکه هرگونه نقص و صدمه دهای زمین بای سکسیونرها و تیغه

 . حمل و نقل اتفاق افتاده باشد مشخص شودحین که ممکن است در 

  وسایل الزم برای نصب کلید-7-2-1
 جرثقیل  -
 طناب -
 و نقشه های نصبهای ابعادی  نقشه -
  بر طبق نقشه نصبهای زمین سکسیونر و تیغهقطعات  -
 آچارهای مورد نیاز -

  مراحل نصب-7-2-2
عمـل نصـب بایـد بـا     . شود کامالً تراز باشد عمل نصب باید چک شود که استراکچری که سکسیونر بر روی آن نصب می       پیش از   

 . آسیب رساندن به تجهیز صورت گیرددقت زیاد و با استفاده از وسایل مناسب جهت بلندکردن بدون
 .ها، نصب و تراز شوند های حامل جریان و بازوهای رابط، مطابق با ارتفاع مشخص شده در نقشه تیغه

 .مکانیزم فرمان نصب شود
 .ت و به راحتی جدا شوندتاکتها نسبت به یکدیگر تنظیم شود، به طوریکه کامالً درهم چفموقعیت کن

 .بیش از حد برای بستن سکسیونر خودداری شود زیرا ممکن است به کنتاکتها آسیب وارد شوداز به کار بردن نیروی 
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 .چند عملکرد سکسیونر با استفاده از مکانیزم موتوری انجام شود
 .های زمین سوارشده و تنظیم گردد تیغه
 .های کرونا در صورت وجود سوار شوند حلقه

 .اتصاالت مربوط به هادیها برقرار گردد
 .ها اطمینان حاصل شود فت بودن پیچ و مهرهاز س

 اندازی  آزمونهای راه-7-3

 بازدید ظاهری و کسب اطمینان از صحت استقرار و نصب صحیح، کنترل اتصاالت الکتریکی و مکانیکی -

 کسب اطمینان از وجود اتصال مستقیم بدنه فلزی با شبکه زمین -

 آزمایش عایقی با مگر -

  اصلی و مقاومت کنتاکتهای تیغه زمینگیری مقاومت کنتاکتهای اندازه -

 ها آزمایش همزمانی عملکرد پل -

 گیری مقدار نیروی الزم جهت بازکردن سکسیونر اندازه -

 آزمون عملکرد سکسیونر و تیغه زمین -

 گیری زمان عمل باز و بست کامل سکسیونر توسط موتور اندازه -

 وریآزمون اینترالکهای مکانیکی و الکتریکی در حاالت دستی و موت -

 آزمون اینترالکهای مکانیکی و الکتریکی بین تیغه زمین و سکسیونر -

 آزمون اینترالکهای الکتریکی بین تیغه زمین و ولتاژ فشار قوی -

 گیری و وسایل حفاظتی ها وسایل اندازه دهنده ها و کالیبره نمودن آنها، شامل نشان آزمون عملکرد ابزار دقیق -

  و کمکی با مگرآزمون مقاومت عایقی مدارهای کنترل -

 بندی  متعلقات و سیم آزمون تابلوهای کمکی از نظر حفاظت، -

 گیری جریان موتور در حاالت مختلف اندازه -

 ها و مدارک  نقشه-8

  مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند-8-1

  تکمیل شده(II)جدول سکسیونر  -
 زمین  کاتالوگها و کتابچه مشخصات فنی سکسیونر و تیغه -
 ای از گزارش آزمونهای نوعی  خالصه -
 های ابعادی نقشه -



 ها و مدارک نقشه
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 ارائه شدهای از استثنائات بر مشخصات فنی  شرح خالصه -
 لیست لوازم یدکی  -
 های زمین فروخته شده  لیست سکسیونر و تیغه -
 لیست وسایل مخصوص -

 
  مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید-8-2

بنـدی، حمـل،    گـذاری، بسـته   عالمـت ای،   کارخانـه کانیکی مربوط به طراحی، ساخت، آزمونهایهای الکتریکی و م   مدارک و نقشه  
باشـند ولـی بـه     ها و مدارک عملیاتی و تعمیراتی که به شرح زیر می           برداری و نقشه     نصب، تنظیمات و آزمونهای محلی بهره      ،انبارداری

 : شوند باید ارسال گردد  آنها محدود نمی
 های زمین از هر حیث ثبات کفایت سکسیونرها و تیغهمحاسبات الزم برای ا -
 باشد های ابعادی که شامل قطعات و اتصاالت نیز می نقشه -

 های فلزی و فونداسیونها  بارگذاری روی پایه -

 های مونتاژ  نقشه -

 جزئیات استقرار و نصب  -

 های پالک مشخصات  نقشه -

 برداری و نگهداری  رهاندازی، به دستورالعمل حمل، انبارداری، مونتاژ، نصب، راه -

 های الکتریکی و اینترالکی  نقشه -

 دستورالعمل تنظیم  -

 دستورالعمل آزمونهای محلی  -

 لیست تجهیزات  -

 بندی  جزئیات بسته -

 گواهی موفق بودن آزمونهای جاری  -

 اسناد آزمونهای نوعی  -

 جداول کار و گزارش پیشرفت کار ماهانه  -

 ها  لیست نقشه -

 های برابر ساخت  نقشه -

 



های فشارقوی  عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پستمشخصات فنی  
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 های زمین سکسیونر و تیغه (I)ول جد
 های زمین سکسیونر و تیغهمقادیر نامی و مشخصات 

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      مشخصات سیستم 1
 420 245 145 5/72 کیلوولت مؤثر حداکثر ولتاژ سیستم 1-1
 400 230 132 63)66( کیلوولت ولتاژ نامی سیستم 1-2
 50 50 50 50 هرتز فرکانس نامی سیستم 1-3

  زمین شدهبه طورمؤثر  نوع زمین شدن نوترال سیستم 1-4
  زمین شدهبه طورغیرمؤثر

  زمین شدهبه طور مؤثر
 

  زمین شدهبه طور مؤثر
 

  زمین شدهبه طور مؤثر
 

 3 3 3 3  تعداد فازها 1-5
      شرایط عملکرد 2

 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 درجه سانتیگراد درجه حرارت محیطحداکثر  2-1
 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 درجه سانتیگراد حداقل درجه حرارت محیط 2-2
 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 متر ارتفاع از سطح دریا 2-3
 * * * * درجه سانتیگراد حداکثر متوسط روزانه دما 2-4
 سنگین خیلی/سنگین/متوسط/سبک سنگین خیلی/سنگین/متوسط/سبک سنگین خیلی/سنگین/متوسط/سبک سنگین خیلی/سنگین/متوسط/سبک  سطح آلودگی 2-5
 45/40/30 45/40/30 45/40/30 45/40/30 متر برثانیه حداکثر سرعت باد 2-6
 20 20 20 20 متر برثانیه سرعت باد در شرایط یخ 2-7
 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 میلیمتر ضخامت یخ 2-8
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 های زمین سکسیونر و تیغه (I)جدول 
  های زمین سکسیونر و تیغهمقادیر نامی و مشخصات 

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145 ولت کیلو5/72
 g35/0/g3/0/g25/0/g2/0 g35/0/g3/0/g25/0/g2/0 g35/0/g3/0/g25/0/g2/0 g35/0/g3/0/g25/0/g2/0 متر برمجذور ثانیه شتاب زلزله 2-9
 95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  درصد  نسبیرطوبت 2-10
 * * * * وات بر متر مربع عشع خورشیدیتش 2-11

      سکسیونر 3
3-1  3 3 3 3  ها تعداد پل 
3-2  بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی  )داخلی ـ بیرونی(کالس  
3-3 63)66( کیلوولت ولتاژ نامی   132 230 400 
     :سطوح عایقی نامی در شرایط محیطی محل پست  3-4
     : صاعقه  ضربهولتاژتحمل در برابر موج 3-4-1
 1425/1300 1050/950/850 650/550 325 کیلوولت پیک به زمین و بین پلها 3-4-1-1
 1300+)240/(1425)+240( 1200/1050/950 750/630 375 کیلوولت پیک در فاصله بین کنتاکتهای باز 3-4-1-2

      :ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه کلیدزنی 3-4-2
 1050/950 ـــــــ ـــــــ ـــــــ کیلوولت پیک به زمین 3-4-2-1
 900+)345( ـــــــ ـــــــ ـــــــ کیلوولت پیک در فاصله بین کنتاکتهای باز 3-4-2-2
 1575/1425 ـــــــ ـــــــ ـــــــ کیلوولت پیک بین فازها 3-4-2-3

      ولتاژ تحمل فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه 3-4-3
 520 460/395/360 275/230 140  مؤثرکیلوولت مین و بین پلهابه ز 3-4-3-1
 610 530/460/415 315/265 160  موثرکیلوولت در فاصله بین کنتاکتهای باز 3-4-3-2
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 های زمین سکسیونر و تیغه (I)جدول 
  های زمین سکسیونر و تیغهمقادیر نامی و مشخصات 

 شرح دیفر مشخصات فنی
  کیلوولت420  کیلوولت245 لوولت کی145  کیلوولت5/72

 50 50 50 50 هرتز فرکانس نامی  3-5
4000/3150/2000/1600/1250 3150/2000/1600/1250 3150/2000/1600/1250/800 3150/2000/1600/1250/800 آمپر جریان نامی نرمال در شرایط محیطی پست 3-6
 63/50/40 50/40 40/5/31 40/5/31 کیلوآمپر نامی تحمل کوتاه مدتجریان  3-7
 1 1 1و3 1و3 ثانیه مدت زمان اتصال کوتاه  3-8
 100-125-5/157 100-125 75/78-100 75/78-100 کیلوآمپرپیک یکتحمل پنامی جریان  3-9
      : نیروی مکانیکی ترمینالها  3-10
 4000/2000/1600 1600/1250/1000/800 800/500 800/400 نیوتن افقی 3-10-1
 1600/800/660/530 500/400/330/270 200/170 200/130 نیوتن عمودی 3-10-2

 * * * * )افقی،عمودی،پانتوگراف( نوع 3-11
      فرمانمکانیزم  3-12
 موتوری ـ دستی موتوری ـ دستی موتوری ـ دستی موتوری ـ دستی  روش عملکرد 3-12-1
 * * * * سه فاز/ تک  نوع محرک 3-12-2
 * * * * ولت هیترولتاژ  3-12-3
 * * * * ولت ولتاژ موتور 3-12-4
 * * * * الکتریکی/مکانیکی نوع اینترالک 3-12-5
     :های کمکی  تعداد و نوع کنتاکهای یدکی سوئیچ 3-12-6
 * * * *  (NO)معموالً باز  3-12-6-1
 * * * *  (NC)معموالً بسته 3-12-6-2

 * * * *  تعداد کنتاکتهای سریع 3-12-7
 * * * *  تعداد کنتاکتهای تأخیری 3-12-8
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 های زمین سکسیونر و تیغه (I)جدول 
  های زمین سکسیونر و تیغهمقادیر نامی و مشخصات 

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      ولتاژ تغذیه و فرکانس نامی 3-12-9
 ) هرتز50(400/230 ) هرتز50(400/230 ) هرتز50(400/230 ) هرتز50(400/230 ولت وبولتاژ متنا 3-12-9-1
 125/110 125/110 125/110 125/110 ولت ولتاژ مستقیم 3-12-9-2
 15 15 15 15 ثانیه حداکثر مدت زمان عملکرد 3-12-10

 * * * * آمپر حداکثر جریان سلفی قابل قطع  3-13
 * * * * آمپر قابل قطعحداکثر جریان خازنی  3-14
 2500 2500 2500 2500 میکروولت  درصد10 در یک مگاهرتز و افزایش ولتاژ RIVحداکثر  3-15
 31/25/20/16 31/25/20/16 31/25/20/16 31/25/20/16 میلیمتر بر کیلوولت فاصله خزشی 3-16
 M0/M1/M2 M0/M1/M2 M0/M1/M2 M0/M1/M2  نوع کالس سکسیونر 3-17

      های زمین تیغه 4
 3 3 3 3  ها تعداد پل 4-1
 بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی  )داخلی، بیرونی(کالس  4-2
 400 230 132 63 کیلوولت ولتاژ نامی 4-3
      سطح عایق نامی در شرایط محیطی پست 4-4
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 های زمین سکسیونر و تیغه (I)جدول 
  ینهای زم سکسیونر و تیغهمقادیر نامی و مشخصات 

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه  4-4-1
 1425/1300 1050/950/850 650/550 325 کیلوولت پیک ها به زمین و بین پل 4-4-1-1
 1300+)240/(1425+)240( 1200/1050/950 750/630 375 کیلوولت پیک در فاصله بین کنتاکتهای باز 4-4-1-2

     ولتاژ تحمل فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه 4-4-2
 520 460/395/360 275/230 140 کیلوولت ها به زمین و بین پل 4-4-2-1
 610 530/460/415 315/265 160 کیلوولت در فاصله بین کنتاکتهای باز 4-4-2-2

 50 50 50 50 هرتز فرکانس نامی 4-5
 40-50-63 40-50 5/31-40 5/31-40 کیلوآمپر تحمل کوتاه مدت نامی جریان  4-6
 1 1 1 1 ثانیه مدت زمان اتصال کوتاه 4-7
 به صورت یکواحد،(شرایط نصب با توجه به سکسیونرها  4-8

 * * * * ) به صورت جداگانه

 



 جداول

 

17

 های زمین سکسیونر و تیغه (I)جدول 
  های زمین یونر و تیغهسکسمقادیر نامی و مشخصات 

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      فرمانمکانیزم  4-9
 دستی -موتوری دستی -موتوری  دستی–موتوری /دستی  دستی-موتوری / دستی  روش عملکرد 4-9-1

 * * * * ولت ولتاژ هیتر 4-9-1-1
 * * * * لتو ولتاژ موتور 4-9-1-2
 * * * * الکتریکی/ مکانیکی  نوع اینترالک 4-9-1-3

      تعداد و نوع کنتاکتهای کمکی یدکی  4-9-2
 * * * *  (NO) معموالً باز 4-9-2-1
 * * * *  (NC)معموالً بسته  4-9-2-2

 E0/E1/E2 E0/E1/E2 E0/E1/E2 E0/E1/E2  کالس تیغه زمین 4-10
       

 
 .گردد  توسط مهندس طراح تعیین میاین مقادیر* 
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  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      عمومی 1
      نام سازنده و نام کشور سازنده 1-1
      عالمت مشخصه 1-2
      )داخلی/بیرونی(کالس  1-3
      نوع 1-4
      استاندارد اجرایی 1-5
      :مشخصات محل و شرایط محیطی 1-6
     سانتیگراد درجه حداکثر درجه حرارت محیط جهت طراحی  1-6-1
     سانتیگراد درجه حداقل درجه حرارت محیط جهت طراحی  1-6-2
     سانتیگراد درجه  دماحداکثر متوسط روزانه 1-6-3
     متر ارتفاع از سطح دریا در طراحی  1-6-4
      میزان آلودگی  1-6-5
     متریمیل حداکثر ضخامت مجاز یخ  1-6-6
     متر بر مجذور ثانیه شتاب زلزله جهت طراحی  1-6-7
     متر بر ثانیه حداکثر سرعت مجاز باد 1-6-8
     ت بر متر مربعوا تشعشع خورشیدی  1-6-9
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  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72
 ها نقشه/ طرحها/ گزارش آزمونها(مدارک  1-7

 ) لیست اقالم یدکی /مراجع / آموزشی کتابچه / راهنمای تعمیرات و نصب / کاتالوگها
     

      مقادیر نامی و مشخصات 2
     کیلوولت ولتاژ نامی 2-1
       نامی یسطوح عایق 2-2
      ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه 2-2-1
     کیلوولت پیک ها به زمین و بین پل 2-2-1-1
     ولت پیککیلو در فاصله بین کنتاکتهای باز 2-2-1-2

       ولتاژ تحمل فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه 2-2-2
     کیلوولت ها به زمین و بین پل 2-2-2-1
     کیلوولت در فاصله بین کنتاکتهای باز 2-2-2-2

      ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه کلیدزنی  2-2-3
     کیلوولت پیک به زمین  2-2-3-1
     کیلوولت پیک ین کنتاکتهای بازدر فاصله ب 2-2-3-2
     کیلوولت پیک بین فازها 2-2-3-3

      ها تعداد پل 2-3
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  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72
       آمپر مستقیم100تاژ دوسر کنتاکت با جریان افت ول 2-4
     ولت میلی در سکیونر 2-4-1
     ولت میلی در تیغه زمین 2-4-2

     هرتز فرکانس نامی 2-5
      جریان نامی 2-6
     آمپر  IECدر شرایط  2-6-1
     آمپر در شرایط پست 2-6-2

     کیلوآمپر تحمل کوتاه مدت نامی جریان  2-7
     کیلوآمپرپیک تحمل پیکنامی جریان  2-8
     ثانیه مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه  2-9
      حداکثر افزایش درجه حرارت  2-10
     سانتیگراد ها برای کنتاکت 2-10-1
     سانتیگراد ها برای ترمینال 2-10-2

     )انتوگرافافقی قابل قطع در یک یا دو نقطه، عمودی، پ(نوع  2-11
     کیلوگرم وزن کامل سکسیونر 2-12
      آیا حلقه کرونا تعبیه شده است؟ 2-13
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  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72 شرح ردیف مشخصات فنی
      :فاصله هوایی حداقل  2-14
     میلیمتر ها بین پل 2-14-1
     میلیمتر با زمین 2-14-2
     میلیمتر فاصله بین کنتاکتهای باز 2-14-3

     میکروولت  درصد افزایش ولتاژ10 در یک مگاهرتز و RIVحداکثر  2-15
     ثانیه فاصله زمانی بین جداشدن کنتاکتها تا خاموش شدن قوس خازنی 2-16
فاصله زمانی از شروع عمل بازشدن تا هنگامی که فاصله عایقی  2-17

     ثانیه قادر به تحمل ولتاژ فازها باشد
      ابزار یا طرح اطمینان از صحیح بودن وضعیت 2-18
      فرمانمکانیزم  2-19
      )ـ دستی ، موتورییدست(نوع عملکرد  2-19-1
      ازبه صورت سه فاز یا تکف 2-19-2
      :در عمکلرد موتوری 2-19-3
      نوع موتور 2-19-3-1
     وات قدرت موتور 2-19-3-2
     ولت ولتاژ موتور 2-19-3-3
     آمپر جریان نامی موتور 2-19-3-4
     آمپر اندازی موتور جریان راه 2-19-3-5

     وات توان هیتر 2-19-4
      ولتاژ نامی تغذیه 2-19-5
      acولتاژ  2-19-5-1
      dcولتاژ  2-19-5-2
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 های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72 شرح ردیف مشخصات فنی
      :کلیدهای کمکی  2-19-6
2-19-6-1 NO       
2-19-6-2 NC      
      تعداد کنتاکتهای سریع 2-19-6-3
      تعداد کنتاکتهای تاخیری 2-19-6-4
     آمپر جریان قابل قطع کنتاکتهای کمکی 2-19-6-5
     ثانیه حداکثر زمان مجاز عملکرد کنتاکتهای کمکی 2-19-6-6

     میکرون  کنتاکت اصلیضخامت قسمت نقره اندود شده 2-19-7
      جنس کنتاکتها 2-19-8
      نوع اینترالکها  2-19-9
     نیوتن حداقل نیروی الزم برای عملکرد دستی 2-19-10

      )ارتفاع× عرض×طول(ابعاد کلی  2-20
     میلیمتر در وضعیت باز  2-20-1
     میلیمتر در وضعیت بسته 2-20-2

      ها مقره 2-21
      نام سازنده  2-21-1
      نوع مشخصه 2-21-2
      جنس 2-21-3
     میلیمتر حداقل قطر مقره 2-21-4
     میلیمتر )حفاظت شده و حفاظت نشده (فاصله خزشی 2-21-5



 جداول

 

23

  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245 ت کیلوول145  کیلوولت5/72

     کیلوولت  ولتاژ تحمل فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه 2-21-6
     کیلوولت پیک ولتاژ تحمل در برابر موج صاعقه 2-21-7
     کیلوولت پیک ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه کلیدزنی  2-21-8
      نیروی خمشی استاتیک قابل تحمل  2-16-9
     نیوتن فقی ا 2-21-9-1
     نیوتن عمودی  2-21-9-2
     نیوتن نیروی کششی قابل تحمل  2-21-10
     نیوتن نیروی پیچشی قابل تحمل  2-21-11
     نیوتن نیروی خمشی قابل تحمل  2-21-12
     )خیر/بلی( قابل شستشو در حال سرویس  2-21-13
      تعداد واحدها در هر ستون 2-21-14

     کیلوولت کرونا شروع حداقل ولتاژ  2-22
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  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      ترمینالها 2-23
      )ای صفحه/ ای  میله(نوع  2-23-1
      جنس 2-23-2
      :نیروی تحمل خمشی استاتیکی  2-23-3
     نیوتن افقی 2-23-3-1
     نیوتن عمودی  2-23-3-2

     نیوتن نیروی تحمل خمشی دینامیکی  2-23-4
     آمپر حداکثر جریان سلفی قابل قطع  2-24
     آمپر حداکثر جریان خازنی قابل قطع  2-25

      های زمین تیغه 3
      ها تعداد پل 3-1
      )داخلی، بیرونی(کالس  3-2
     کیلوولت ولتاژ نامی 3-3
     سانتیگراد حداکثر افزایش درجه حرارت  3-4
      سطوح عایق نامی  3-5
      ولتاژ تحمل در برابر موج صاعقه 3-5-1
     کیلوولت پیک ها به زمین و بین پل 3-5-1-1
     کیلوولت پیک ه بین کنتاکتهای بازدر فاصل 3-5-1-2
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  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین مقادیر نامی و مشخصات سکسیونر و تیغه

 مشخصات فنی
 شرح ردیف

  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      ولتاژ تحمل فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه 3-5-2
     کیلوولت ها ین و بین پلبه زم 3-5-2-1
     کیلوولت در فاصله بین کنتاکتهای باز 3-5-2-2

     کیلوآمپر تحمل کوتاه مدت نامی جریان  3-6
     کیلوآمپرپیک  پیکتحملنامی جریان  3-7
     کیلوآمپرپیک جریان نامی وصل اتصال کوتاه 3-8
     کیلوگرم  زمین وزن تیغه 3-9
      :له هوایی حداقل فاص 3-10
     میلیمتر ها بین پل 3-10-1
     میلیمتر به زمین 3-10-2
     میلیمتر فاصله بین کنتاکتهای باز 3-10-3

      فرمانمکانیزم  3-11
      )دستی ـ موتوری دستی(نوع عملکرد  3-11-1
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  های زمین سکسیونر و تیغه (II)جدول 
 های زمین کسیونر و تیغهمقادیر نامی و مشخصات س
 

 شرح ردیف مشخصات فنی
  کیلوولت420  کیلوولت245  کیلوولت145  کیلوولت5/72

      ولتاژ تغذیه و فرکانس نامی 3-11-2
     ولت ولتاژ متناوب 3-11-2-1
     ولت ولتاژ مستقیم 3-11-2-2
     هرتز فرکانس نامی 3-11-2-3

     آمپر جریان نامی 3-11-3
     آمپر جریان استارت 3-11-4
     ثانیه زمان عملکرد 3-11-5
      :های کمکی  سوئیچ 3-11-6
      (NO) معموالً باز 3-11-6-1
      (NC) معموالً بسته 3-11-6-2
      تعداد کنتاکتهای سریع 3-11-6-3
      تعداد کنتاکتهای تاخیری 3-11-6-4

      نوع اینترالکها 3-11-7
     نیوتن حداقل نیروی الزم جهت عملکرد دستی 3-11-8
     وات توان هیتر 3-11-9

      )ارتفاع*عرض*طول(ابعاد کلی  3-12
      ابزار طراحی شده و یا دستورالعمل حفاظت از وضعیت  3-13
      های زمین مربوط به آن نوع اینترالک مکانیکی بین سکسیونر و تیغه 3-14



گراميخواننده

فعاليتسالسيازبيشگذشتباس جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت نظام فني اجراييدفتر

معيـار، ضابطه،نامه،آيينقالبدرفني،-تخصصينشريهعنوانچهارصدبرافزونخود،مطالعاتيوتحقيقاتي

حاضرنشريه. استكردهابالغوتهيهترجمه،وليفاترتصوبهمقاله،وعموميفنيمشخصاتدستورالعمل،

هـاي فعاليـت بهبـود وكشوردرعلومگسترشوتوسعهبهنيلراهدرتاشده،تهيهشدهيادمواردراستايدر

اينترنتـي سـايت دراخيـر هـاي سـال درشـده منتشـر نشـريات فهرسـت . شـود بـرده كـار بـه عمرانـي 

ir.mporg.tec://httpدباشميدستيابيقابل.

دفتر نظام فني اجرايي



 

   
 

 



 
 این نشریه 
مشخصـات فنـی عمـومی و اجرایـی         «با عنـوان    

ــا،   ــت ه ــال    پس ــع و انتق ــوق توزی ــوط ف  –خط
ــت   ــین در پسـ ــه زمـ ــیونر و تیغـ ــای   سکسـ  هـ

 مباحث مربـوط بـه    شامل» )جلد اول (فشار قوی   
ــاخت    ــی و س ــروری طراح ــای ض ــای ،نیازه  نیازه

ــالک مشخصــات، فهرســت   ــان، پ ــانیزم فرم مک
هــای نــوعی و جــاری، انبــارداری، نصــب و  آزمــون
های زمین  اندازی سکسیونر و تیغه های راه آزمون

     .می باشد کیلوولت 400 تا 63در رده ولتاژی 






