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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           

با همکـاری   )  اجرایی  فنی نظام دفتر   – نظارت راهبردی معاونت  (رت راهبردی ریاست جمهوری     ریزی و نظا    معاونت برنامه 
اقـدام بـه تهیـه مجموعـه کـاملی از           » ضوابط و معیارهای فنی صـنعت بـرق       « شرکت توانیر در قالب طرح       –وزارت نیرو   

 . استانداردهای مورد لزوم نموده است
های   های پست    مقره –خطوط فوق توزیع و انتقال      ،  پست ها رایی  مشخصات فنی عمومی و اج    «نشریه حاضر با عنوان     

 مشخصــات فنــی مقــره هــای چینــی، شیشــه ای و کامپوزیــت در       در بــر گیرنــده  »  جلــد اول-فشــار قــوی  
این مشخصات فنی نیازمندیهای الزم برای مقادیر نامی، جنس مواد . باشد  می کیلو ولت    400 تا   63  فشار قوی  پست های   

ـ   تشکیل دهنده، طراحی، ساخت، آزمون و نصب مقره های مورد است      کـه  ه مـی نماید فاده در پست های فشـار قـوی را ارائ
 .شامل دو بخش فارسی و انگلیسی است

ها    ثمر رسیدن این نشریه و همچنین سازمان       اندرکاران به   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 

 . سپاسگزاری و قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را از درگاه ایزد یکتا آرزومند است
 

  نظارت راهبردیمعاون 

       1387  





 
 مقرهـای    - خطـوط فـوق توزیـع و انتقـال        ،  پست ها  مشخصات فنی عمومی و اجرایی    

 429 -1ه نشریه شمار    )اولجلد (پست های فشار قوی
   
 

 تهیه کننده
  ، بــا همکــاری آقایــان مهندســین علیرضــا ســرودیایــن مجموعــه بــه وســیله شــرکت مهندســین مشــاور نیــرو

ــاظمی ــهرام ک ــ ش ــانم مهن ــارف درودی و خ ــر ع ــط    ، دکت ــت و توس ــده اس ــدوین ش ــه و ت ــوری تهی ــاهره ن  دس ط
 . آقای اسماعیل زارعی مورد ویراستاری قرار گرفته است

 

 کمیته فنی
های مهندسی مشاور  این نشریه همچنین در کمیته فنی طرح با مشارکت مجری و مشاور طرح و نمایندگان شرکت         

 .استتحت پوشش وزارت نیرو به شرح زیر بررسی، اصالح و تصویب شده 
  مجری طرح – سازمان توانیر –وزارت نیرو  آقای مهندس جمال بیاتی

 شرکت مشانیر اهللا اکرم آقای مهندس رحمت
 سازمان توسعه برق اهللا مرادی آقای مهندس بهمن

 مهندسین مشاور نیرو  آقای دکتر عارف درودی
 شرکت مشانیر آقای مهندس رضا صائمی

 مهندسین مشاور قدس نیرو آقای مهندس هادی قیاسی معاصر 
  سازمان توسعه برق آقای مهندس بهروز قربانی

 قدس نیروشرکت  آقای مهندس علی اصغر کسائیان
  دبیر کمیته فنی– سازمان توانیر –وزارت نیرو  اقای مهندس احسان اهللا زمانی

 ده آقایــان مهندســین  بــه عهــنظــام فنــی اجرایــیمســوولیت کنتــرل و بررســی نشــریه در راســتای اهــداف دفتــر    
 . محمدرضا طالکوب و پرویز سیداحمدی بوده است
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1 اهداف و دامنه کاربرد

  
  
  
  

و و مشخصات مشخصات        
 دستورالعملهاي فنيدستورالعملهاي فني



 ٢  قویفشارمقره های پست های  



3 اهداف و دامنه کاربرد

  اهداف و دامنه کاربرد-1
 کیلوولت 400 الی 63های فشارقوی جهت سطوح ولتاژی  پستمورد استفاده در های  هدف از این فصل ارائه مشخصات فنی مقره

شود، کاربرد  استفاده میکامپوزیت و ای   شیشه،های چینی های فشارقوی که در آنها از مقره این مشخصات فنی جهت پست. باشد می
 .خواهد داشت

  کلیات-2

های  مقرهو نصب  آزمون ،دهنده، طراحی، ساخت این مشخصات فنی، نیازمندیهای الزم برای مقادیر نامی، جنس مواد تشکیل
یازمندیهای آخرین بایستی بر اساس ن های فشارقوی می های پست مقره. نمایند های فشارقوی را ارائه می مورد استفاده در پست

 :ساخته و مورد آزمون قرار گیرند  تجدیدنظر استانداردهای بشرح ذیل و نشریات و مراجع مندرج در این استانداردها، طراحی،
 های آزمونهای ولتاژ باال تکنیک : 60060  شماره IECاستاندارد  -
 .هماهنگی عایقی : 60071  شماره IECاستاندارد   -
 .ای ابعاد توپی و سوکت اتصال در واحدهای مقره زنجیره: 60120 شماره IECاستاندارد  -
شیشه جهت از و فضای بسته از جنس سرامیک یا های اتکایی فضای ب آزمونهای مقره : 60168 شماره IECاستاندارد  -

 . ولت1000های با ولتاژ نامی بزرگتر از  سیستم
ولتاژ  هایی با ی فضای باز و فضای بسته برای سیستمهای اتکا مشخصات مقره: 2 و1بخش  60273 شماره IECاستاندارد  -

 . ولت1000نامی بزرگتر از 

 ای بشقابی  های زنجیره  مشخصات واحد مقره : 60305 شماره IECاستاندارد  -
 .ای های توپی و سوکتی واحدهای مقره زنجیره کننده برای کوپلینگ وسایل قفل: 60372  شماره IECاستاندارد  -
 .  ولت1000 بزرگتر از ای برای خطوط هوایی با ولتاژ نامی های چینی و شیشه مقره : 60383ره  شماIECاستاندارد  -
 های ولتاژ باال آزمونهای تداخل رادیویی بر روی مقره : 60437  شماره IECاستاندارد  -
 .ای های مقره زنجیره دار واحد های شیاردار و زبانه ابعاد کوپلینگ : 60471  شماره  IECاستاندارد  -

 .acهای  های ولتاژ باالی مورد استفاده در سیستم آزمون آلودگی مصنوعی بر روی مقره : 60507  شماره IECاستاندارد  -

 .ای   و شیشه مواد عایقی چینی : 60672 شماره IECاستاندارد  -
که در معرض منبع  عی برای تعیین قابلیت اشتعال مواد عایقی جامد در مواقروشهای آزمون : 60707  شماره IECاستاندارد  -

 .گیرند حرارت قرار می
استفاده در  ای از جنس شیشه یا چینی مورد  واحدهای مقره زنجیرهماند پساستقامت  : 60797  شماره IECاستاندارد  -

 .خطوط هوایی بعد از صدمه مکانیکی به عایق آنها
 .ایط آلودگیها با توجه به شر دستورالعمل انتخاب مقره : 60815 شماره IECاستاندارد  -
 . ولت1000مقره ترکیبی برای خطوط هوایی جریان متناوب با ولتاژ نامی بزرگتر از   : 61109  شماره IECاستاندارد  -



 ٤  قویفشارمقره های پست های  

 نامی بزرگتر از ای ترکیبی مورد استفاده درخطوط هوایی با ولتاژ  های زنجیره واحد مقره : 61466 شماره IECاستاندارد  -
 . ولت1000 

 ای  شیشه وهای چینی  مقره-3

  مشخصات فنی-3-1
مشخصات و مقادیر . بایستی با تمامی تجهیزات جانبی مربوطه کامل شوند ای و اتکایی می های زنجیره  مقره،برای عملکرد مناسب

ها باید برای استفاده در ارتفاع، دمای محیط و شرایط بارگذاری مشخص  مقره.  مقره باشند(I)بایستی مطابق جدول  نامی الزم می
بایستی نام یا عالمت اختصاری سازنده ، سال ساخت و همچنین استقامت مکانیکی یا  روی هر مقره می. ده کامالً مناسب باشندش

 ضربه صاعقه ولتاژ تحمل در برابر موج ، عالوه بر موارد فوق،یهای اتکای درمورد مقره( انیکی تضمین شده آن درج شده باشدالکترومک
 . تمامی اطالعات حک شده می بایستی به صورت دائمی، واضح و خوانا باشند.)بایستی درج گردد  مینیز

بایستی کامالً  سطح چینی مقره می.  باشند ولید شده به وسیله  فرآیند مرطوبینی تچبایستی از جنس  بخشهای عایقی مقره می
 . و خلل و فرج باشدشدگی، ترک بایستی فاقد هر گونه حفره، ورقه ورقه  می چینی مقره. صاف و هموار باشد

گونه بازسازی   هیچ.ای طراحی شود که تداخل رادیویی به حداقل ممکن رسیده و عاری از اثر کرونا باشد بایستی به گونه  می مقره
 .بایستی انجام گیرد حفره در واحدهای مقره نمی

.  مطابقت داشته باشند60273ماره  شIECبایستی با مقادیر ارائه شده در استاندارد  های اتکایی می  اصلی مقرهمشخصات
 .ای یکپارچه و قابل تعویض تشکیل گردند بایستی با استفاده از واحدهای از نوع با هسته استوانه های اتکایی می مقره

 مشخصات الکتریکی آنبایستی نیروهای مختلف اعمال شده را تحمل نمایند و عالوه بر های اتکایی انتخاب شده می مقره
 .نیز برآورده نمایندموردنیاز را 

 . مشخص شده را دارا باشندایستی قابلیت تحمل نیروی پیچشیب های اتکایی می های انتهایی مقره نگهدارنده
اتصال کوتاه در انتهای استراکچر حاصل از  باد و نیروهای الکترومغناطیسی یوارد به مقره ناشی از ممان پیچشپیچشی نیروی 

برای محاسبه مقدار نیروی پیچشی، انتهای شینه باید کامالً به صورت ثابت درنظر گرفته ( گردد  ل میها اعما که به مقرهبوده شینه 
 ).شود

 .بایستی از نوع اتصال فلنجی باشد تا نیازی به چسب داخلی چینی نباشد های اتکایی می اتصاالت فلزی مقره
شود، مقادیر نامی مشخص   از کالهک مقره اعمال میالتر باcهای اتکایی به فاصله  در مواردی که نیروی اعمال شده به مقره

بایستی در ضریب کاهش  شده برای استقامت مکانیکی مقره می
ch

h
+

 ).باشد  ارتفاع مقره میh( ضرب شود 

 عملیات روی آن وباشد با درجه باال گری شده  خوار ریخته بایستی از جنس آهن چکش ای می های زنجیره های واحد مقره سوکت
 . صورت گیردکاری ماشین
 



 ای  شیشههای چینی و مقره

 

5

نامطلوب بایستی فاقد هرگونه آثار   آنها می.ای ساخته شوند بایستی از فوالد کوره ای نیز می های زنجیره های واحد مقره توپی
  .ر دهندتاثیر قرا امت آنها را تحتتوانند عملکرد یا استق که میموارد مشابه باشند  خلل و فرج، ترک خوردگی و همچون 
بایستی نیازمندیهای  پوشش گالوانیزه مورد استفاده می. باشندشده ور  غوطهبایستی دارای گالوانیزه گرم  ها می ها و سوکت توپی

 .اند برآورده نمایند  ارائه شده60383 شماره IECای را که در استاندارد  آزمونهای مربوطه
بایستی در اثر انبساط و انقباض  بوده و نمی تی از نوع سیمان پورتلند یا آلومینابایس ها می سیمان مورد استفاده برای مونتاژ مقره

 .رد شودخ
بایستی به صورت متحدالمرکز با استفاده از سیمان پورتلند یا آلومینا مونتاژ  ها می بخشهای عایقی و اتصاالت باالیی و پایینی مقره

 . شوند
، 3297 شماره BSبایست مطابق با استاندارد  ها می ف از محور و خمیدگی مقرهمقدار نرمال حداکثر تلورانسهای توازی، انحرا

 . باشدقسمت دوم

  آزمونها-3-2
 60383 و 60168های   شمارهIECبایستی مطابق آخرین تجدیدنظر استاندارد  ای و جاری مربوطه می کلیه آزمونهای نوعی، نمونه

 .های فشارقوی انجام گیرند ای مورد استفاده در پست ههای چینی و شیش و مراجع مندرج در آن بر روی مقره

 پست های اتکایی  آزمونهای قابل اعمال به مقره  -3-2-1

  : نوعیآزمونهای 

 خشکدر شرایط موج ضربه صاعقه در برابر تحمل آزمونهای ولتاژ  -

 در شرایط مرطوب موج ضربه کلیدزنی در برابر تحملآزمون ولتاژ  -

 در شرایط مرطوبس قدرت  فرکانتحملآزمون ولتاژ  -

 آزمون نیروی شکست مکانیکی  -
 :)درموارد توافق شده بین سازنده و خریدار(  آزمونهای نوعی ویژه 

 تحت بارمقره آزمونی به منظور بررسی میزان خمیدگی  -

 آزمون تداخل رادیویی  -

 آزمون آلودگی مصنوعی -

 : ای  آزمونهای نمونه

 تحقیق ابعاد مقره -

 ی ای حرارت آزمون دوره -

 آزمون نیروی شکست مکانیکی  -

  )های سرامیکی ه تنها برای مقر  (آزمون تخلخل -

 )گالوانیزاسیون(ی آزمون روکش رو -



  قویفشارمقره های پست های  

 

٦ 

 :آزمونهای جاری 

 1 شده سختک حرارتی جاری، تنها برای بخشهای عایقی از جنس شیشه وآزمون ش -

 آزمون بازرسی بصری جاری -

 آزمون مکانیکی جاری -

 ای  به واحدهای مقره زنجیره اعمالآزمونهای قابل -3-2-2

 : آزمونهای نوعی

 ابعاد مقرهکنترل  -

 فرکانس قدرت در شرایط مرطوبتحمل آزمون ولتاژ  -

 خشکدر شرایط موج ضربه صاعقه در برابر تحمل آزمون ولتاژ  -

  )سرامیکیمقره  (آزمون نیروی شکست الکترومکانیکی -

  )ای شیشهمقره  (آزمونی نیروی شکست مکانیکی -

  مکانیکی-کرد حرارتیآزمون عمل -

 : ای آزمونهای نمونه

 ابعاد مقرهکنترل  -
 ای و محوری تغییر مکان زاویهکنترل  -
 کننده  آزمون تحقیق سیستم قفل -
  2 رارتیچرخه حآزمون  -
 )سرامیکیمقره  (آزمون نیروی شکست الکترومکانیکی -
  )ای شیشهمقره  (آزمونی نیروی شکست مکانیکی -
 )ای شیشه (  حرارتیشوکآزمون  -
  )شود  تعیین میسازندهدر مورد نوع ولتاژ اعمالی با توافق خریدار و (ن  در برابر سوراخ شد الکتریکیآزمون استقامت -
 تخلخلآزمون  -
 )گالوانیزاسیون (آزمون روکش روی -

 : آزمونهای جاری
  بصری  بازرسیآزمون -
 آزمون مکانیکی  -
 آزمون الکتریکی  -

                                                 
1. Toughened glass 
2. Temperature cycle test 



 های ترکیبی مقره

 

7

 های ترکیبی  مقره-4

  مشخصات فنی-4-1
سـازنده  . هـای ترکیبـی را ارائـه نمایـد     بایستی گواهی معتبر مبنی برتجربه طوالنی مدت در زمینـه سـاخت مقـره    زنده مقره می  سا

 .های ترکیبی تجربه داشته باشد  سال درزمینه تولید مقره10 به مدتبایستی حداقل  می
بایسـتی    کننده می   یط آلودگی و مشخصات استفاده    کاری، شرا  سال تولید، محل نصب، ولتاژ    : شده شامل   های فروخته   اطالعات مقره 

 .از سوی سازنده ارائه گردد
هـای ترکیبـی      تری در زمینه طراحی و تولید مقـره         باشد که دارای تجربه طوالنی      درمیان سازندگان مشابه اولویت با سازندگانی می      

  .باشند می
 شـده  تضمیناخت و همچنین استقامت الکترومکانیکی روی قسمت فلزی هر مقره نام یا عالمت اختصاری سازنده، سال، محل س           

 .تمامی اطالعات حک شده باید دائمی، واضح و خوانا باشد. آن درج شده باشد
 .بایستی موجود باشد سرویسهای کنترل کیفیت سازندگان مقره می مشخصات واحدهای تحقیقاتی، امکانات آزمایشگاهی و

ی موردنیاز، مطابق طراحـی،     یبه کوپلینگهای انتها   و   ته و محفظه تشکیل شده باشند     مت هس بایستی از دو قس     های ترکیبی می    مقره
 .مجهز باشند

مقابـل   در و   ی با استقامت باال تهیه شـده باشـد        های اپوکس   ای مستحکم شده بوسیله رزین      بایستی از جنس الیاف شیشه      هسته می 
 .ین سرویس مقاومت نمایدح شده در های اعمال هیدرولیز، خوردگی و تنش: هایی همچون پدیده

 . ای از سیلیکون رابر با ضخامت معینی پوشانده شود بایستی بوسیله پوشش بدون درز الیه هسته مقره می
توانـد براسـاس      محفظه می . بایستی هسته را درمقابل شرایط محیطی پیرامون، آلودگی و رطوبت محافظت نماید             محفظه مقره می  

نیـاز بـه     بایستی مطابق طراحی جهت حصول به فاصله خزشی مورد          این چترها می  . ز مجهز باشد  طراحی صورت گرفته به چترهایی نی     
 .شده باشند شیوه مناسبی برروی هسته مقره ایجاد

بایسـتی از آهـن       آنهـا مـی   . بایستی به فیتینگهای انتهایی مناسبی مجهز باشـد          می ، به منظور انتقال نیروی مکانیکی، هسته مقره      
فاصله مابین فیتینگ و غالف مقره      . تهیه شده باشند  ) ای  های زنجیره   برای مقره (ای    یا فوالد کوره  ) های اتکایی   قرهبرای م (خوار    چکش

بایسـتی بـه      این پوشش می  . ای پوشانده شود که از نفوذ آب جلوگیری به عمل آید            گونه  استفاده از یک پوشش مناسب به      بایستی با   می
بایستی به شیوه مناسبی به هسته مقره متصـل   فیتینگهای انتهایی می. محفظه مقره را بپوشاندشیوه مناسبی سطح فیتینگهای فلزی و     

 . دیدن هسته مقره نشوند ای که منجر به صدمه گونه شوند به
 .های آزمونی مناسبی مورد تایید قرارگیرد بایستی بااستفاده از روش مقابل آب می ها در نفوذناپذیری مقره

  آزمونها-4-2
 و  61109 شـماره    IECبایستی مطابق آخـرین تجدیـدنظر اسـتاندارد           ای و جاری مربوطه می      زمونهای طراحی، نوعی، نمونه   کلیه آ 

 .های ترکیبی انجام گیرند مراجع مندرج درآن برروی مقره



  قویفشارمقره های پست های  

 

٨ 

 :آزمونهای طراحی
  و اتصاالتها واسطآزمونها برروی  •

  زمان هسته مونتاژشده-آزمون نیرو •

 آزمون پوشش مقره •

 هسته روی مواد  برآزمون •

 آزمون قابلیت اشتعال •

 :آزمونهای نوعی
 خشکدر شرایط موج ضربه صاعقه در برابر تحمل آزمون  •

 در شرایط مرطوبفرکانس قدرت تحمل آزمون ولتاژ  •

 در شرایط مرطوبموج ضربه کلیدزنی در برابر تحمل آزمون ولتاژ  •

 بین فیتینگهای انتهایی و محفظه مقره بودن واسطه ما  زمان و آزمون محکم_آزمون نیروی مکانیکی  •

 :ای آزمونهای نمونه
 ابعاد مقرهکنترل آزمون  •

 شوندگی سیستم قفلکنترل آزمون  •

  SMLشده  بودن واسطه مابین فیتینگهای انتهایی و محفظه مقره و آزمون نیروی مکانیکی تعیین محکمکنترل آزمون  •

 آزمون روکش روی •

 :آزمونهای جاری
 بصریآزمون بازرسی  •

 آزمون مکانیکی جاری •

 بندی  بسته-5

ونقـل از اعمـال هرگونـه تـنش           ای صورت گیرد که درمدت زمان انبارداری و درحـین حمـل             گونه  بایستی به   ها می   بندی مقره   بسته
 .ها ممانعت به عمل آید مضری به مقره
 .ای باشد های مشابه بایستی شامل واحد مقره هربسته می

های  دهنده نام یا عالمت تجاری سازنده، مشخصات اصلی و تعداد مقره  دارای عالئمی باشد که نشانبایستی ها می هربسته از مقره
 .بندی است موجود در بسته



 انبارداری ، حمل و نقل و نصب
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 نصب - حمل و نقل -انبارداری  -6

 انبارداری -6-1
های   درمورد مقره .  نگهداری نمود  ، تحت شرایطی که سازنده پیشنهاد نموده است       ،ها را در مکانهای مناسب       که مقره  ضروری است 

ها تمیز و بـدور   ها در انبار سرپوشیده نگهداری شوند، ضمناً باید دقت شود که محل نگهداری این مقره   ترکیبی ضروری است این مقره    
 که در آن قرارداده شده نگهداری شـوند         PVCای    ها باید درون جعبه یا غالف لوله        مقره. از هرگونه آلودگی و مواد روغنی و نفتی باشد        

 .ها را روی زمین قرارداد بایستی این مقره و هرگز نمی

  حمل و نقل-6-2
درمـورد  . هـا جلـوگیری شـود     ای به مقره    بایستی صورت گیرد تا از واردشدن هرگونه صدمه         در مواقع حمل و نقل تدابیر خاصی می       

 . دچار خمیدگی نشوندها  های ترکیبی بلند الزم است حمل و نقل به صورتی انجام شود که این قبیل مقره مقره
 درجه نسبت بـه     30) آن وسط میله مقره ترکیبی نسبت به دو سر       ( متر حداکثر میزان خمیدگی      2های با طول بیش از        درمورد مقره 
 .خط افق است

ه چنانچـ . اند  های بلند استفاده از وسایل نردبانی شکلی است که برای این منظور ساخته شده              روش مناسب برای حمل و نقل مقره      
 .بایستی توسط افراد بیشتری صورت گیرد علت این قبیل وسایل دراختیار نباشد حمل و نقل می به هر

 های قبل از نصب  بازرسی-6-3
بندی و پوشش آن خارج نگردند و چنانچه          ها از بسته    نیاز، مقره  بایستی دقت نمود تا بیشتر از تعداد مورد         ها می   درهنگام نصب مقره  

دهند و بهنگام نیاز مجـدد آنهـا را از    بندی و پوشش مربوطه قرار      ها را در جعبه، بسته      ل به تعویق انجامد، حتماً مقره     انجام کار به هردلی   
 .بندی خارج نمایند بسته

 درصـورت مشـاهده هرگونـه       .گیـرد بازرسی و کنتـرل قـرار        بندی به دقت مورد      از بسته   شدن بایستی بعد از خارج     ها می   کلیه مقره 
های ترکیبی و آثاری از این        های چینی یا خراشیدگی پوشش چترها و هسته مقره          شدن لعاب مقره    ردگی، پارگی و کنده   خو  ترک   شکاف،
گیرنـد و تصـمیم    بازرسی و کنتـرل قـرار   موردمجدداً  کنار گذاشته شده و نصب نشوند تا توسط مهندس بایستی  می ها  این مقره   قبیل،

 .مورد آنها اتخاذ شود الزم در
دقتی یا هرعمل دیگری بهنگام نصب و یا پس از نصب به مقره آسیب واردشده باشد، الزم اسـت مقـره سـالم را                          براثر بی چنانچه  

 .جایگزین آن نمایند
  باید بدقت مورد بازرسی و کنترل قرارگیرد تا در اتکاییآالت زنجیره مقره یا مقره  بستها و پیچهای یراق     های کرونا، فیتینگها،    حلقه

استفاده از   نگیرند و چنانچه پلیسه یا لبه تیز روی آنها مشاهده گردد الزم است با              مورداستفاده قرار    ده ترک یا شکستگی،   صورت مشاه 
 .گیری و سوهانکاری لبه تیز انجام شود سوهان مناسب پلیسه

 .بایستی به شدت اجتناب شود دیده می های آسیب از نصب مقره

 



  قویفشارمقره های پست های  

 

١٠

  تمیزکردن-6-4
اینکه در نگهداری آنها در انبار دقت الزم صورت نگرفته باشد و تعدادی              باشد مگر   ها نمی   به تمیزکردن مقره  حالت عادی نیازی     در

این صورت برای تمیزکردن آنها کافی است کهنه تمیز و خشک و یـا درصـورت    در  از آنها قبل از نصب به تمیزکردن نیازداشته باشند،  
 .ود و سپس آن را خشک نمایندلزوم خیس استفاده شود و با آب تمیز شسته ش

  نصب-6-5
تـوان قطعـه    برای ایـن منظـور مـی   . بایستی اجتناب شود بندی از قراردادن آنها برروی زمین می        ها از بسته    کردن مقره   پس از خارج  

 .داد ها را روی آن قرار زمین مسطحی را انتخاب و سپس یک قطعه برزنت با ابعاد مناسب روی زمین پهن کرده و مقره
بایستی برید بلکه مطابق با دستورالعمل        را نمی ) های ترکیبی   بویژه مقره (ها     دربرگیرنده مقره  PVCهرگز پوشش پالستیکی یا لوله      
 .دارند خارج نمود ای که در آن قرار سازنده باید آنها را از پوشش یا لوله

بـویژه درمـورد    (منجر بـه آسـیبهای جـدی بـه مقـره            تواند    این کار می  . بایستی خودداری شود    ها برروی زمین می     از کشیدن مقره  
 .شود) های ترکیبی مقره

های ترکیبی از بکاربردن هرگونه مواد نفتی         فقط از آب و پارچه تمیز استفاده گردد و درمورد مقره            برای شستن مقره درصورت نیاز،    
 .بایستی جداً پرهیز شود یا شیمیایی برای این منظور می

بایستی از پوشـش      ونقل می   درهنگام حمل . بایستی اجتناب شود    ها می   ها از گذاشتن ابزارآالت روی مقره       هدرهنگام حمل و نقل مقر    
 .ها استفاده نمود یا ظروف حمل مناسب مقره

آالت مربوطـه مطـابق محـل         هـای کرونـا و یـراق        بایستی توجه داشت کـه حلقـه        میاتکایی  درهنگام نصب زنجیره مقره یا مقره       
آثار نامطلوبی  . بایستی صورت گیرد    هایی هم از آنها به منظور عاری از نقص بودنشان می            بازرسی. ها نصب شوند    شده در نقشه    مشخص

 .های مناسبی برداشته شوند استفاده از شیوه بایستی با های تیز نیز می همچون پلیسه و لبه
از بسـتن طنـاب بـه قسـمتهای     . فلزی مقـره بسـت  بایستی طناب یا کابل مربوط را به اتصال  برای بلندکردن و باالبردن مقره می  

 .عایقی مقره جداً پرهیز شود
از پیچانـدن یـک سـر مقـره         . بایستی اجتناب شـود     ها می   به هنگام نصب و عملیات اجرایی از اعمال نیروهای غیرمتعارف به مقره           

اعمـال نیروهـای فشـاری یـا خمشـی          آوردن نیـرو بـه حالـت اهـرم،           درحالی که طرف دیگر آن به حالت ثابت درگیرشده است، وارد          
 . نمودپرهیزبایستی  غیرمعمول می

 .ها باید از زیر نصب شوند باشند، مهره های اتکایی که دارای بیش از دو بخش می درخصوص مقره
 .ده شودبایستی باالرفت، بلکه الزم است از نردبان مناسب برای این کار استفا ها نمی های ترکیبی هرگز از روی مقره درمورد مقره

ها به عمل آید تا درصورت مشاهده کرونـا در            ای از این مقره      ضروری است در اولین فرصت بازدید شبانه       پستپس از برقدارکردن    
 . اقدام الزم صورت گیرد،نمودن اشکال گیر نسبت به برطرف اطراف فیتینگها و حلقه کرونا یا شاخکهای جرقه



 لوازم یدکی و ابزارهای مخصوص
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  لوازم یدکی و ابزارهای مخصوص-7

برداری و تعمیر مطابق      اندازی، بهره    سال عملکرد بدون اشکال و نیز هرگونه ابزار مخصوص برای راه           5یدکی مورد نیاز برای     لوازم  
 .تایید سازنده باید فراهم گردد

 ها و مدارک  نقشه-8

 : مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند-8-1

  مقره IIشده شماره   جدول تکمیل-
 .ابچه مشخصات فنی مقره کاتالوگ و کت-
 .ای از استثناهای موجود بر مشخصات فنی مناقصه   شرح خالصه-
 .شده های فروخته  لیست مقره-
 . لیست لوازم یدکی-
 . لیست لوازم مخصوص-
 .ای از گزارش آزمونها  خالصه-
 .بندی، حمل و نقل، انبارداری، نصب و نگهداری های مربوط به بسته  دستورالعمل-

 :ارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید مد-8-2
گـذاری، حمـل، انبـارداری،        بندی، عالمت   ای، بسته   آزمونهای کارخانه  های الکتریکی و مکانیکی مربوط به طراحی،        مدارک و نقشه  

 :باشند باید ارسال گردند برداری و عملکرد مقره که به شرح ذیل می ، بهرهکارگاهینصب، آزمونهای 
 )در صورت لزوم(طراحی محاسبات  -
 بندی، حمل و انبارداری جزئیات بسته -

 بودن آزمونها های مربوط به موفق گزارش آزمونها و گواهی -

 برداری و نگهداری های نصب، بهره دستورالعمل -

 .ها، نحوه حمل، وزن آنها، نوع و سایر مشخصات آنها را نشان بدهد هایی که ابعاد و شکل مقره نقشه -

 نهپیشرفت کار ماها -

 جداول زمانی -

 ها لیست نقشه -

 لیست تجهیزات -

 
 



  قویفشارمقره های پست های  

 

١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(II) و (I) جداول   
 های فشار قوی پست  مورد استفاده درهای مربوط به مقره

 کیلوولت 400 الی 63جهت سطوح ولتاژی 
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 های فشارقوی پستمورد استفاده در های   مقره(I)ول شماره جد
ها مقادیر نامی و مشخصات مقره  

هایی باولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم  شرح ردیف 
کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   

      :مشخصات سیستم 1
1-1 rmskV 66/63 ولتاژ نامی سیستم                                                                                          132 230 400 
1-2 rmskV 5/72 حداکثر ولتاژ سیستم                                                                                    145 245 420 
1-3  Hz 50 50 50 50                     فرکانس نامی سیستم                                                                   
1-4  * * * * peakkV                                            ، تحت شرایط محیطی استاندارد دربرابر امواج ضربه صاعقهپستسطح عایقی  
1-5  * * * * peakkV                                        ، تحت شرایط محیطی استاندارد دربرابر امواج ضربه کلیدزنیپست سطح عایقی  
1-6  * * * * rmskV سطح عایقی پست در برابر ولتاژهای فرکانس قدرت، تحت شرایط محیطی استاندارد 
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  مقره (I)ادامه جدول شماره 
 

 شرح ردیف  باولتاژ نامیهایی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم
کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   

      :پست شرایط کاری  2
 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40سانتیگراد حداکثر درجه حرارت محیط 2-1
 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40سانتیگراد حداقل درجه حرارت محیط 2-2
 سنگین / متوسط / سبک سطح آلودگی 2-3

 ویژه / خیلی سنگین /
 سنگین / متوسط / سبک

 ویژه / خیلی سنگین /
 سنگین / متوسط / سبک

 ویژه / خیلی سنگین /
 سنگین / متوسط / سبک

 ویژه / خیلی سنگین /
 35/0- 3/0- 25/0- 2/0 35/0- 3/0- 25/0- 2/0 35/0- 3/0- 25/0- 2/0 35/0- 3/0- 25/0- 2/0  (g)شتاب زمین لرزه برحسب شتاب ثقل زمین  2-4
 45/40/30 45/40/30 45/40/30 45/40/30متر بر ثانیه حداکثر سرعت باد                                                                                                     2-5
 20 20 20 20متر بر ثانیه  باد در شرایط یخ                                                                             حداکثر سرعت 2-6
 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5متر میلی ضخامت پوشش یخ                                                                                                  2-7
 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000متر ارتفاع از سطح دریا                                                                                                  2-8
 * * * *روز در سال     محل پستسطح کرونیک در  2-9
2-10  95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  درصد                    رطوبت نسبی                                                            
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  مقره (I)ادامه جدول شماره 
هایی باولتاژ نامی ح ولتاژی سیستممشخصات فنی جهت سطو  شرح ردیف 

کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   
      :های اتکایی مقره 3
 * * * * ماده عایقی 3-1
 * * * *peakkV خشک  شرایط  صاعقه در موج ضربهتحمل ولتاژ  3-2

 * * * *peakkV بدر شرایط مرطو موج ضربه کلیدزنی تحملولتاژ  3-3

 * * * *rmskV  در شرایط مرطوبفرکانس قدرت تحمل ولتاژ  3-4
 * * * *متر میلی حداقل فاصله خزشی 3-5
 * * * *Vµ درصد باالتر از حداکثر ولتاژنامی10 در فرکانس یک مگاهرتز در RIVحداکثر  3-6
      IECکالس مکانیکی مقره مطابق  3-7
 60273 شماره IECمطابق استاندارد  60273 شماره IECمطابق استاندارد  60273 شماره IECمطابق استاندارد  60273 شماره IECمطابق استاندارد متر میلی مشخصات ابعادی مقره 3-8
 60273 شماره IECمطابق استاندارد 60273 شماره IECمطابق استاندارد 60273 شماره IECمطابق استاندارد 60273 شماره IECمطابق استانداردمتر میلی ابعاد و مشخصات اتصاالت مقره 3-9
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  مقره (I)ادامه جدول شماره 
 

هایی باولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم  شرح ردیف 
کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   

      :ای زنجیرههای  احد از مقرهیک و 4
 * * * *  ماده عایقی و نوع مقره 4-1
 * * * *peakkV خشکشرایط موج ضربه صاعقه درتحمل ولتاژ  4-2

 * * * *peakkV  شرایط مرطوب موج ضربه کلیدزنی درتحملولتاژ  4-3

 * * * *rmskV  ایط مرطوبشرفرکانس قدرت در تحمل ولتاژ  4-4
 * * * *متر میلی حداقل فاصله خزشی 4-5
     IECکالس مکانیکی مقره مطابق  4-6
 * * * *متر میلی  IECهای فوقانی و تحتانی بر اساس استاندارد  ابعاد و نوع کوپلینگ 4-7
     استاندارد یا ضد مه: نوع مقره 4-8
 * * * *متر میلی هطول مقر 4-9

 
 



 جداول

 

17

  مقره(I)ادامه جدول شماره 
هایی باولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم  شرح ردیف 

کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   
      :زنجیره مقره کامل 5
 * * * *peakkV خشک  شرایط موج ضربه صاعقه درتحمل ولتاژ  5-1

 * ---- ---- ----peakkV  شرایط مرطوب موج ضربه کلیدزنی درتحملولتاژ  5-2

 * * * *rmskV شرایط مرطوبفرکانس قدرت در  تحملولتاژ  5-3
 * * * *Vµ   درصد باالتر از حداکثرولتاژنامی10 در فرکانس یک مگاهرتز و در RIVحداکثر 5-4
 * * * * ها و آرایش زنجیره مقره تعداد رشته 5-5
     تعداد دیسک در هر زنجیره 5-6
 * * * *متر میلی حداقل فاصله خزشی کل 5-7

 .شوند  این مقادیر توسط مهندس طراح مشخص می*
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 های فشارقوی پستمورد استفاده در های   مقره(II)جدول شماره 
.ها که باید توسط پیشنهاددهنده بهمراه مناقصه ارائه گردد  شده مقرهضمینهای ت خصوصیات فنی داده  

هایی باولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم  شرح ردیف 
کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   

      :اطالعات عمومی 1
     سانتیگراد  حداکثر درجه حرارت مجاز محیط 1-1
     سانتیگراد حداقل درجه حرارت مجاز محیط 1-2
      میزان آلودگی مجاز 1-3
     متر ارتفاع از سطح دریا 1-4
     متر بر ثانیه حداکثر سرعت مجاز باد 1-5
     متر بر ثانیه حداکثر سرعت مجاز باد در شرایط یخ 1-6
     متر میلی حداکثر ضخامت مجاز یخ 1-7
     درصد رطوبت نسبی مجاز 1-8
     g شتاب زلزله در طراحی 1-9
/ مراجع/ کتابچه آموزشی / راهنمای تعمیرات و نصب / ها کاتالوگ/ ها    نقشه/ مدارک الزم شامل گزارش آزمونها       1-10

     خیر/بلی لیست اقالم یدکی موجود است؟
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  مقره(II)ادامه جدول شماره 
 

هایی باولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم  شرح ردیف 
کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   

      :های اتکایی مقره 2
      نام سازنده و کشور سازنده 2-1
       سازندهعالمت مشخصه 2-2
      سال ساخت 2-3
      اعمالی استاندارد  2-4
       IECعالمت مشخصه مطابق استاندارد  2-5
      جنس ماده عایقی مقره 2-6
     peakkV خشک  شرایط موج ضربه صاعقه درتحمل در برابر ولتاژ  2-7
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  مقره(II)ادامه جدول شماره 
هایی باولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم  شرح ردیف 

کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   
    peakkV  شرایط مرطوبموج ضربه کلیدزنی دردر برابر  تحملولتاژ  2-8

    rmskV  شرایط مرطوبفرکانس قدرت درتحمل ولتاژ  2-9
     تداخل رادیویی 2-10
    rmskV ولتاژ آزمون نسبت به زمین  2-10-1
    Vµ حداکثر ولتاژ تداخل رادیویی در فرکانس یک مگاهرتز  2-10-2

    kN نیروی خمشی قابل تحمل  2-12
kN نیروی کششی قابل تحمل 2-13      
kN نیروی پیچشی قابل تحمل 2-14      
kN نیروی فشاری قابل تحمل 2-15      
      ماکزیممضریب اطمینان در بارگذاری 2-16
    خیر/بلی آیا قابلیت شستشو درحالت برقدار وجوددارد؟  2-17
    متر میلی ارتفاع کل مقره 2-18
    متر میلی حداقل فاصله خزشی 2-19
    متر میلی کثر قطر نامی و تغییرات آنحدا 2-20
    متر میلی ابعاد و مشخصات اتصاالت فوقانی مقره 2-21
    متر میلی ابعاد و مشخصات اتصاالت تحتانی مقره 2-22
    کیلوگرم وزن کل مقره 2-23
     رنگ مقره 2-24
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  مقره(II)ادامه جدول شماره 
هایی باولتاژ نامی  ولتاژی سیستممشخصات فنی جهت سطوح  شرح ردیف 

کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   
      :ای زنجیرههای  یک واحد از مقره 3
      نام سازنده و کشور سازنده 3-1
       سازندهعالمت مشخصه 3-2
      سال ساخت 3-3
      اعمالیاستاندارد  3-4
       IECبق استاندارد نوع و عالمت مشخصه مطا 3-5
      جنس ماده عایقی مقره 3-6
     peakkV خشک شرایط موج ضربه صاعقه در در برابر تحمل ولتاژ  3-7
     peakkV شرایط مرطوبموج ضربه کلیدزنی در در برابر تحمل ولتاژ  3-8

     rmskV  مرطوب شرایطفرکانس قدرت درتحمل ولتاژ  3-9
      IECکالس مکانیکی مقره مطابق با  3-10
     متر میلی حداکثر قطر نامی 3-11
     متر میلی فاصله خزشی نامی  3-12
     متر میلی IECابعاد و مشخصات کوپلینگهای فوقانی و تحتانی بر اساس استاندارد  3-13

     لوگرمکی وزن یک واحد مقره 3-14
      رنگ مقره 3-15

      هر بسته های موجود در تعداد مقره 3-16

     استاندارد یا ضد مه: نوع مقره 3-17
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  مقره(II)ادامه جدول شماره 
هایی باولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم  

 شرح ردیف
کیلوولت66/63 کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400   

     :زنجیره مقره کامل 4

     peakkV خشک  شرایط  ضربه صاعقه دردر برابر موجتحمل ولتاژ  4-1
     peakkV  شرایط مرطوب ضربه کلیدزنی دردر برابر موجتحمل ولتاژ  4-2
     rmskV  شرایط مرطوبفرکانس قدرت درتحمل ولتاژ  4-3

      تداخل رادیویی 4-4
     rmskV ولتاژ آزمون نسبت به زمین 4-4-1
     Vµ حداکثر ولتاژ تداخل رادیویی در فرکانس یک مگاهرتز  4-4-2

      حداکثر استقامت کششی مجاز 4-5
kN ها مقره 4-5-1      
kN متعلقات زنجیره مقره 4-5-2      

       ماکزیممضریب اطمینان برای بارگذاری 4-6
     خیر/ بلی آیا قابلیت شستشو درحالت برقدار وجود دارد؟ 4-7
     متر میلی طول زنجیره مقره  4-8
     متر میلی فاصله قوس زنی 4-9
     متر میلی حداقل فاصله خزشی کل 4-10
      تعداد واحدها در یک رشته از زنجیره مقره 4-11
      ها و آرایش زنجیره مقره تعداد رشته 4-12
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 این نشریه 
مشخصـات فنـی عمـومی و اجرایـی         «با عنـوان    

ــا  ــت ه ــال     ،پس ــع و انتق ــوق توزی ــوط ف  –خط
» )جلــد اول(هــای فشــار قــوی  هــای پســت مقــره

مشخصـات فنـی مقـره هـای چینـی،          دربرگیرنده  
شیشه ای و کامپوزیت در پست های  فشار قوی          

این مشخصـات   . باشد   کیلو ولت می   400 تا   63
های الزم برای مقادیر نامی،  حداقل نیازمندیفنی 

 طراحـی، سـاخت،     جنس مـواد تشـکیل دهنـده،        
هــای مــورد اســتفاده در  آزمــون و نصــب مقــره

 شـامل    و نماید  های فشار قوی را ارایه می       پست
  .   دو بخش فارسی و انگلیسی است

 






