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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   ) نظـام فنـی اجرائـی    دفتر – نظارت راهبردی معاونت   (یس جمهور ئرت راهبردی ر  ریزی و نظا    معاونت برنامه 
ضـوابط و  « در قالـب طـرح   ) دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیسـت محیطـی   ( شرکت توانیر  –وزارت نیرو   

 . وده استاقدام به تهیه مجموعه کاملی از استانداردهای مورد لزوم نم» معیارهای فنی صنعت برق
 در  یـراق آالت  –خطـوط فـوق توزیـع و انتقـال         ،پست ها   مشخصات فنی عمومی و اجرایی      «نشریه حاضر با عنوان     

 طراحـی، سـاخت، بازرسـی، آزمـون هـای          مربـوط بـه      الزامـات حـداقل   گیرنـده   در بر »  جلد اول  -پست ها ی فشار قوی    
  400 تـا    63در پست هـا ی فشـار قـوی در رده ولتـاژی              یراق آالت   کارخانه ای، برچسب گذاری، حمل، نصب، انبارداری        

  .که به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده استکیلو ولت می باشد 
ها   اندرکاران به ثمر رسیدن این نشریه و همچنین سازمان          های دست    به این وسیله از کوشش     نظارت راهبردی معاونت  

اند   نده خود این معاونت را در جهت غنا بخشیدن به آن یاری نموده            های مهندسی مشاور که با اظهارنظرهای ساز        و شرکت 
 . سپاسگزاری و قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را از درگاه ایزد یکتا آرزومند است

 
 نظارت راهبردیمعاون 

                                             1388      





 در  یـراق آالت    – خطوط فوق توزیع و انتقال     ، پست ها  مشخصات فنی عمومی و اجرایی        
  490 -1 ه نشریه شمار -پست های فشار قوی  

 

 تهیه کننده
، شهرام کاظمی و حامـد نفیسـی      آقایان مهندسین    این مجموعه به وسیله شرکت مهندسین مشاور نیرو با همکاری         

تهیه و تدوین شده است و توسط آقای اسـماعیل زارعـی مـورد ویراسـتاری قـرار                  عارف درودی   دکتر    و یزدان اعرابیان 
  . گرفته است

 
 کمیته فنی

های مهندسی مشاور  این نشریه همچنین در کمیته فنی طرح با مشارکت مجری و مشاور طرح و نمایندگان شرکت         
 .تحت پوشش وزارت نیرو به شرح زیر بررسی، اصالح و تصویب شده است

 س جمال بیاتیآقای مهند
  بهمن اهللا مرادیآقای مهندس
  رحمت اهللا اکرمآقای مهندس
  علیرضا خیریآقای مهندس

 آقای دکتر عارف درودی
  علی رحیم زاده خوشروآقای مهندس
 پژمان خزائی آقای مهندس
  رضا صائمیآقای مهندس
  سید حسن عرب افآقای مهندس
  بهروز قهرمانیآقای مهندس
  معاصر هادی قیاسیآقای مهندس
 مد رضا شریعتیحم آقای مهندس
 ریانزیبا فاخری داخانم مهندس 
 گودرزیی مظفر علی آقای مهندس
  مسعود منصوریآقای مهندس
  احسان اهللا زمانیآقای مهندس

  مجری طرح– سازمان توانیر –وزارت نیرو 
 سازمان توسعه برق ایران

 شرکت مشانیر
  دفتر استانداردها- وزارت نیرو

 نیرومهندسین مشاور 
  دفتر فنی شبکه -کارشناس دفتر معاونت برنامه ریزی

 پژوهشگاه نیرو
 شرکت مشانیر     

 نیرومهندسین مشاورقدس 
 سازمان توسعه برق ایران
 نیرومهندسین مشاور قدس 

 پژوهشگاه نیرو
 شرکت مشانیر

  دفتر استانداردها -وزارت نیرو
 شرکت مشانیر

 میته فنی دبیرک-انیر سازمان تو-وزارت نیرو
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 . محمدرضا طالکوب بوده استو پرویز سیداحمدی 
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آالت آالت   يراقيراقمشخصات فني عمومي و اجرايي مشخصات فني عمومي و اجرايي 
   هاي فشارقويهاي فشارقوي  در پستدر پست

  

 





 3 کلیات

  کلیات-1

آالت متداول    این مشخصات و دستورالعملهای فنی نیازمندیهای الزم برای مقادیر نامی، جنس مواد، طراحی، ساخت و آزمون یراق                
بایستی براساس نیازمندیهای آخرین تجدیدنظر اسـتانداردهای بـه    آالت می یراق. نماید های فشارقوی را ارائه می مورد استفاده در پست  

 :گیرند شرح ذیل و نشریات و مراجع مندرج در این استانداردها، طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار 
 .آالت خطوط هوایی انتقال نیرو مشخصات و آزمونهای یراق : 61284 شماره IECاستاندارد  -
 .تعاریف عمومی و نیازمندیهای آزمون:  قسمت اول_های آزمونهای ولتاژ باال   تکنیک :60060-1 شماره IECاستاندارد  -

 .ای ابعاد کوپلینگهای توپی و سوکتی واحدهای مقره زنجیره : 60120 شماره IECاستاندارد  -

 .ای ای واحدهای مقره زنجیره های شیاردار و زبانه ابعاد کوپلینگ : 60471 شماره IECاستاندارد  -

 .ای های توپی و سوکتی واحدهای مقره زنجیره کننده برای کوپلینگ وسایل قفل : 60372 شماره IECد استاندار -

 گیری ولتاژ تداخل رادیویی روش اندازه: 60472 شماره IECاستاندارد  -

 بارگذاری و استقامت خطوط انتقال هوایی: 60826 شماره IECاستاندارد  -

 .ای مورد استفاده در خطوط هوایی انتقال نیرو های رشته یمشخصات هاد : 61089 شماره  IECاستاندارد  -

 .ها دهنده نیازمندیها و آزمونهایی برای فاصله : 61854 شماره IECاستاندارد  -

 _گیری مصـونیت از آن        ها و روشهای اندازه     مشخصاتی برای اغتشاش رادیویی و دستگاه      : 16-1 شماره   CISPRاستاندارد   -
 .گیری اغتشاش رادیویی و مصونیت از آن زههای اندا دستگاه: قسمت اول

 قسـمت   _های تداخل رادیویی خطوط هوایی انتقال نیرو و تجهیزات ولتاژ بـاال               مشخصه : 18-2 شماره   CISPRاستاندارد   -
 .ای برای تعیین حدود مجاز گیری و رویه های اندازه روش: دوم 

 .شده از آهن هروکش روی بر روی محصوالت ساخت : 1461 شماره ISOاستاندارد  -

 .برداری برای نظارت به روش قطعی روال نمونه : 2859 شماره ISOاستاندارد  -

 .برای درصد عدم تطابق برداری و نمودارهایی برای نظارت به روش آماری های نمونه رویه : 3951 شماره ISOاستاندارد  -

 ها اتصال الکتریکی برای پست : CC1 شماره NEMAاستاندارد  -

 هن و فوالد مشخصات استاندارد برای پوشش روی محصوالت آ: A 123 شماره ASTMاستاندارد  -

  آهن و فوالدیآالت مشخصات استاندارد برای پوشش روی بر یراق:  A153 شماره ASTMاستاندارد  -

 ترین پوشش روی بر قطعات آهن و فوالدی گالوانیزه شده ای با نازک تعیین نقطه:  A239 شماره ASTMاستاندارد  -

 های مکانیکی محصوالت فوالدی های آزمون و تعاریف استاندارد برای آزمون روش:  A370 شماره ASTMاندارد است -

المللی دیگر نیز به شرط تایید خریدار و در صورتیکه جزئیات آنها با اسـتانداردهای ذکرشـده سـازگار                     سایر استانداردهای معتبر بین   
در پیشنهاد خود اطالعات کـافی و الزم را بگنجانـد تـا ارزیـابی صـحیح پیشـنهادش       فروشنده موظف است  . باشد، پذیرفته خواهد شد   

آالت وملحقاتی با استانداردهایی غیر از مـوارد ذکرشـده            اگر پیشنهاد فروشنده شامل یراق    . پذیر گردد   باتوجه به مشخصات فنی، امکان    
 توضـیح و توجیـه کتبـی تفاوتهـای موجـود بـین آنهـا و                 باشد، وی موظف خواهد بود دو نسخه از استانداردهای مـذکور را همـراه بـا               
 . استانداردهای ذکرشده به عنوان بخشی از پیشنهادش به خریدار تسلیم کند

 



 4 های فشارقوی آالت در پست مشخصات فنی عمومی  و اجرایی یراق

 .آالت و ملحقات پیشنهادی تصمیم خواهد گرفت خریدار براساس این اطالعات درباره قبول یا رد یراق

  شرایط جزئیات-2

  طراحی-2-1

 :ی طراحی شوند کها گونه آالت باید به یراق
 .برداری ممانعت به عمل آورند دیدن هادی تحت شرایط بهره از صدمه -
بـرداری و جریـان اتصـال کوتـاه، تغییـرات دمـای               بـرداری، جریـان بهـره       نیروهای مکانیکی مربوط به نصب، تعمیر و بهره        -

 .برداری و پیامدهای محیطی را به خوبی تحمل نماید بهره

 .ا تحمل کندنیروهای ناشی از زلزله ر -

 .شوند برداری شل نمی یک از اجزا در حین بهره اطمینان حاصل نمود که هیچ -

 .ای باشند دارای آثار کرونای محدودشده -

 .ای و یا خطی در قطعات اتصالی جلوگیری شود از ایجاد تماس نقطه -

بایسـتی تـا پـیش از نصـب در مقابـل       باشند می آالت پرسی که در تماس مستقیم با هادی فاز یا سیم محافظ می سطوحی از یراق 
 .آلودگی محافظت شود

 .شده ممانعت به عمل آید کاری های صنعتی مناسب از شکنندگی قسمتهای پرداخت بایستی به کمک مواد و پروسه می
 شامل یک که در آنها اشبیل در معرض فرسایش قرار داشته باشد باید) خار(شده با میخ و اشبیل  آالت و ملحقات طراحی تمام یراق

تمام اشبیلها باید از نوع . های مورد استفاده با میخ باید از جنس برنج یا فوالد ضدزنگ باشند اشبیل. پیچ، یک مهره و یک اشبیل باشند
 میلیمتر از میخ خـارج  15انتهای اشبیل باید بعد از قوس کوهانی شکل بصورت قطری باز یا بریده شود و نباید بیش از               . کوهانی باشند 

 .دشو
رساندن  های الزم برای به حداقل بینی بایستی پیش آالت و ملحقات مربوطه، می   در صورت استفاده از مواد فلزی مختلف برای یراق        

 .واکنش الکترولیتی بین مواد فلزی مختلف بعمل آید

  ساخت-2-2

ها و  آالت و هادی ترولیتی بین یراقتمام قطعات و ملحقات باید چنان ساخته و نصب شوند که منجر به وقوع هیچگونه واکنش الک           
 .آالت نگردد بین قطعات مختلف یراق



 5 ، مواد فلزی و غیرفلزی مواد

 

 .ها باید گرد باشند ها و گوشه تمام لبه. بایستی صاف و فاقد هرگونه ناهمواری و اجسام خارجی باشد سطح قطعات می
بایستی تمیز و فاقد هرگونه ناهمواری   میهای برش داده شده، تمام لبه. ها باید بدقت شکل داده شوند تمام ورقها، پروفیلها و تسمه

 .یا کشیدگی باشند
 .ای نداشته باشند ها باشند و هیچگونه لبه یا شانه بایستی تمیز و عمود بر سطح ورقها، پروفیلها و یا تسمه  سوراخها می

ای به مصالح بکار رفته       لطمهروی اندودکردن طوری اصالح شود که       لیات  بایستی پیش از عم     تغییر شکل ناشی از تنشهای حرارتی می      
 .وارد نشود

  مواد-2-3

 .باشد، تهیه شوند می ISOو مطابق استانداردهای بایستی از موادی که برای استفاده موردنظر مناسب  آالت می یراق

 مواد فلزی  -2-3-1
بایسـتی    نمایند و نمـی  شده برای پست موردنظر حفظ      بینی  بایستی مشخصات فنی مورد انتظار را در طی طول عمر پیش            مواد فلزی می  

هـای    بایستی منجر به خوردگی قسمتهای دیگری همچون هادی         براین آنها نمی    عالوه. مشمول آثار نامطلوبی همچون خوردگی گردند     
 .فاز یا سیم حفاظت از صاعقه شوند

ی عملیـات اجرایـی بـه       بایستی قادر باشد نیروهای اعمالی، بـه هنگـام اجـرا            آالت پرسی می    مواد مورد استفاده جهت ساخت یراق     
 .ای مناسبی را دارا باشند بایستی پس از پرسکاری استقامت ضربه براین، اجزای فوالدی پرسی می عالوه. صورت سرد، را تحمل نماید

 :آالت عبارتند از مواد فلزی قابل استفاده جهت ساخت یراق
 آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم -
 فوالد روی اندودشده  -

 یا نرم روی اندودشدهخوار  آهن چکش -

 فوالد ضد زنگ -

 مس و آلیاژهای مس -

گیرنـد،    آالت مـورد اسـتفاده قـرار مـی          ، برای مشخصات موادی که جهت تهیه یـراق        61284 شماره   IECمطابق توصیه استاندارد    
 . استفاده به عمل آیدISOشود از استانداردهای  پیشنهاد می

 مواد غیرفلزی -2-3-2
بایستی مقاومت مناسبی را در مقابل پدیده پیـری دارا بـوده و               گیرند می   ت مورد استفاده قرار می    آال  مواد غیرفلزی که در تهیه یراق     

بایسـتی   بـراین، ایـن مـواد مـی     عالوه. برداری، بدون تغییر در خواص مورد انتظار از آنها، نیز باشند         دماهای مختلف بهره    قادر به تحمل  
 .رای بنفش و آلودگی هوا، در تمام دماهای کاری، نشان دهندمقاومت مناسبی را در مقابل آثار ازن، اشعه ماو

 .بایستی منجر به القای خوردگی، در موادی که با آنها در تماس هستند، شوند مواد غیرفلزی نمی
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  جوشکاری-2-4

گازهـای خنثـی    بایستی با استفاده از تنگستن دارای غالف گاز خنثی یا جوشکاری بـا الکتـرود فلـزی زیـر                      آلیاژهای آلومینیوم می  
 .جوشکاری شوند

 .قطعات فوالدی باید به روش قوسی جوشکاری شوند
 .در حین عملیات جوشکاری، قطعات باید بوسیله کلمپ یا دیگر وسایل مناسب، محکم درجای خود نگهداری شوند

های  ی سطح، کف جوش و دانهتمام ناهمواریها. سطح جوشکاری باید صاف و فاقد هرگونه رویهم افتادگی یا کوتاهی در بریدگی باشد      
 .زنی از میان برده شوند بایستی به روش تراشیدن یا ماسه جوش پیش از عملیات روی اندودکردن می

  ابعاد و تلورانسها-2-5

 .های ارائه شده درج گردند بایستی بر روی نقشه آالت می ابعاد یراق
الشـعاع قـرار دهنـد،        هـای از پـیش تعیـین شـده را تحـت             یـاس پذیری، مونتاژ صحیح یا مق      توانند وضعیت تعویض     ابعادی که می  

هـای     شـماره  IECبایستی به استانداردهای مربوطـه، همچـون اسـتاندارد            برای این منظور می   . بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند       می
 . مراجعه شود60471، 60372، 60120

آالت با نیازمندیهای مکـانیکی       ای انتخاب شوند که از مطابقت یراق        گونه  بایستی به   شده به ابعاد یراق آالت می       های اعمال   تلورانس
 .شده اطمینان حاصل نمود و الکتریکی مشخص

  حفاظت در مقابل خوردگی-2-6

بایستی هم در مقابل خوردگی اتمسـفر مقـاوم باشـد و هـم بـه نحـو                    آالت مقره، هادی فاز و سیم محافظ می         کلیه بخشهای یراق  
کلیـه بخشـهای    . برداری ایجاد گردند، مقاومت نمایند      هایی که ممکن است در حین حمل، انبارداری و بهره           گیمناسبی در مقابل خورد   

انـد،   برداری در معرض هوای بیرون قرار خواهند داشت، بجز آنهایی که از فوالد ضدزنگ مناسـب تهیـه شـده     آهنی که در هنگام بهره    
، یـا سـایر   1461 شـماره  ISOبایسـتی مطـابق اسـتاندارد     روکـش روی مـی   عملیـات   . بایستی بوسیله روکش روی حفاظت شـوند        می

بایسـتی مطـابق بـا         حداقل ضخامت مجاز برای پوشش روی می       .گردند، به عمل آیند     استانداردهایی که منجر به حفاظت مشابهی می      
 . یا استانداردهای معتبر دیگری باشدA123 شماره ASTMاستاندارد 

 گذاری  عالمت-2-7

.آالت مناســب باشــد بایســتی جهــت دســتیابی بــه مشخصــات هــر جــزء از یــراق گــذاری شــده مــی عــات عالمــتروش و اطال
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بایستی به طور واضـح و شـفافی مطـابق زیـر      آالت می شده بین خریدار و سازنده، یراق  بودن و جز در موارد توافق       در صورت عملی  
 :گذاری شوند عالمت

 گری شده به روش ریخته آالت مجزای ساخته یراق -2-7-1

 ).شده کد مرجع یا حداقل نیروی شکست معین(آالت  مشخصات یراق -
 مشخصات سازنده -

 )ماه و سال(تاریخ ساخت  -

 گری کد ریخته -

 شده به روش آهنگری آالت مجزای ساخته یراق -2-7-2
 ).شده کد مرجع یا حداقل نیروی شکست معین(آالت  مشخصات یراق -
 مشخصات سازنده -

 )ماه و سال(تاریخ ساخت  -

 فحات و صها رابط -2-7-3
 )شده کد مرجع یا حداقل نیروی شکست معین(آالت  مشخصات یراق -
 مشخصات سازنده -

 )ماه و سال(تاریخ ساخت  -

 آالت  محلقات یراق -2-7-4
 )شده کد مرجع یا حداقل نیروی شکست معین(مشخصات  -
 مشخصات سازنده -

 )ماه و سال(تاریخ ساخت هر یک از اجزای مجموعه  -

 ، در صورت توافق بین سازنده و خریدارای از قطر هادی یا کدهای هادی محدوده -

 ).گیرند ها مورد استفاده قرار  مگر اینکه گشتاور شکست پیچ(آالت  های یراق گشتاور نصب پیچ -

 آالت پرسی هادی   یراق -2-7-5
 ).شده کد مرجع یا حداقل نیروی شکست معین(مشخصات  -
 مشخصات سازنده -

 )ماه و سال(تاریخ ساخت  -

 سایز هادی یا کد آن -
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 های پرسی سایز قالب -

 .بایستی پرسکاری شود میزان طولی که می -

 ها های کاتالوگها و نقشه  شماره-2-8

آالت و ملحقات را به خریدار اطالع  های یراق بایستی تمام تغییرات مربوط به اقالم کاتالوگها، شماره کاتالوگها یا نقشه     فروشنده می 
 . دهد تا اطالعات خریدار همواره تجدید شده باشد

تغییرات باید به صورت مکتوب شرح داده شوند و ضمن بیان منظور از تغییرات، تاثیر آنها در تولید و هرگونه تغییر در خواص                       تمام  
 .فیزیکی یا الکتریکی ناشی از آن تغییرات نیز توضیح داده شود

درمورد هر یک از اقالمی کـه بـا   . ایدهای ابتدائی را به خریدار تسلیم نم بایستی همراه با پیشنهاد خود دو نسخه نقشه         فروشنده می 
های تفصیلی با ابعاد کامل را همراه بـا پیشـنهادش             ابعاد کامل در کاتالوگ فروشنده مشخص نشده باشند، فروشنده موظف است نقشه           

 . برسندآالت به خریدار ارائه شده و به تائید های نهائی باید پیش از شروع آزمایش و تحویل یراق نقشه. تسلیم خریدار نماید
باشـد و یـک       های نهایی جهت تاییـد خریـدار مـی          دهنده زمان تسلیم نقشه     شده که نشان    بندی  فروشنده موظف است یک جدول زمان     

دهنده زمان برنامه آزمایش، اجرای برنامه آزمایش و حمل مـواد تائیدشـده اسـت، تهیـه و بـه خریـدار                        شده که نشان    بندی  جدول زمان 
 .تحویل نماید

ها ممکن است به سیستم انگلیسی یا متریک باشد، ولی باید معادل آن در سیستم دیگر نیز  شده در کاتالوگها و نقشه داده ابعاد نشان
 .قید شود

و با ابعاد کامـل تهیـه       ) متر روی نقشه     میلی 25متر برابر با       سانتی 10 هر   ترجیحاً(بایستی روی مقیاس      های موردنیاز می    تمام نقشه 
 .شوند

بایستی با فهرست کامل اندازه، نوع، استقامت نامی، ولتاژ نامی فاز بـه فـاز و همچنـین مشخصـات و                       ها می   وی نقشه تمام اقالم ر  
 .شده توسط خریدار نشان داده شوند شرایط تعیین

 .ها باید روی یک ورقه، تمام اقالم تهیه شده برای یک زنجیره را نشان دهند و شامل یک فهرست کامل مواد باشند نقشه

 بندی، حمل و نصب  بسته-2-9

 :بندی شوند بایستی مطابق نظر خریدار به یکی از روشهای ذیل بسته آالت و ملحقات آنها می یراق
 بندی تمام قطعات مشابه در یک جا بسته -
 های مشابه در یک جا بندی تمام مجموعه بسته -

هرگـاه  . ای نبینند بندی شوند که در مدت انتقال، صدمه بایستی بطورکامل و طوری بسته شدنی می  در هر دو حالت، تمام مواد حمل      
بندی در جعبه گذارده یا با مفتول بسته          احتمال مفقودشدن هر یک از قطعات و اقالم وجود داشته باشد، این اقالم باید به صورت دسته                

 .گذاری شوند و عالمت
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بایستی خوانـا بـوده و محفـوظ از           ها و عالئم مزبور می      م نوشته بایستی محتویات آنها دقیقاً نوشته شود و تما         ها می   روی تمام بسته  
 .اثرات آب و هوا باشند

 .آالت را ارائه نماید های مربوط به نصب یراق بایستی دستورالعمل سازنده تا آنجا که ضرورت دارد می

 آالت  ویژه مربوط به یراقالزامات -3

 آالت سیم محافظ آالت مجموعه مقره و یراق  یراق-3-1

کنـی    توان به روش سوراخ     های مکانیکی هستند را می      هایی که تحت تنش     شده، سوراخ   برای قطعات ساخته شده از فوالد آهنگری      
برای این . شده را برآورده نمایند  درصد ضخامت سوراخ70ها قادر باشند تلورانسهایی برابر با حداقل  انجام داد به شرطی که سوراخ گرم

کنی سرد یا گرم بدون لحـاظ محـدودیتهای ذکرشـده     توان به روش سوراخ   حت تنش مکانیکی نیستند را می     هایی که ت    قطعات، سوراخ 
 .انجام داد

  کلمپهای آویزی-3-2

 .های محافظ مورد استفاده قرار گیرد تواند به صورت لخت یا همراه با میله هادی یا سیم محافظ نصب شده در کلمپهای آویزی می
ای طراحی شوند که آثار ناشی از ارتعاش، هم بر روی هادی یا بـر روی سـیم محـافظ و خـود                         گونه  ی به بایست  کلمپهای آویزی می  

بایستی طوری طراحی شوند که مانع از تخریب موضعی یا اعمال فشار غیریکنواخت به هادی یا سیم                   کلمپها می . کلمپها، حداقل باشند  
 .محافظ شوند

های اتصال کوتاه ممانعت بـه عمـل     مناسبی باشند تا از تخریب آنها بوسیله جریان    بایستی دارای سطح تماس     کلمپهای آویزی می  
 .آید

برداری به اندازه کفایـت       دیدگی آنها در حین بهره      بایستی به منظور ممانعت از آسیب       شده می   بندی  مقاومت روکش مجموعه مفصل   
 .باشد

 . کلمپ باشد ی فراتر از مقدار ازکارافتادگیبایست بودن میزان تلفات مغناطیسی، مقدار آن نمی در صورت مشخص
 .بایستی قادر باشد حول محور افقی عمود بر هادی نوسان نماید بدنه کلمپ آویزی می

 . برساندخریدارهای آویزی را به اطالع  های استفاده از کلمپ بایستی محدودیت سازنده می
هـای آویـزی بـا لغـزش          های آویزی اسـتاندارد یـا کلمـپ         واع کلمپ تواند یکی از ان     های آویزی، خریدار می     برای هرگونه از کلمپ   

شـده    های آویزی استاندارد بار لغزشی هادی یا سیم محافظ کمتر از حـداقل بـار لغزشـی معـین                    در کلمپ . شده را انتخاب نماید     کنترل
ه بـا توافـق سـازنده و خریـدار تعیـین             مابین دو مقدار، ک     شده، بار لغزشی هادی     های آویزی با لغزش کنترل      در کلمپ . باشد  کلمپ نمی 

 .ماند اند، باقی می شده

 



10 های فشارقوی آالت در پست مشخصات فنی عمومی  و اجرایی یراق

 ها  نمودن و تعمیر هادی بندی، منتهی آالت مورد استفاده جهت مفصل  یراق-3-3

 عمومی  -3-3-1
 .بایستی از هادی مربوطه در درجه حرارت یکسان کمتر باشد آالت حامل جریان نمی میزان عبور جریان الکتریکی از یراق

بایستی در صورت عبور همـان مقـدار جریـان درجـه       های آن نمی    شده برای هادی، رابط     تعریفاتصال کوتاه   ی شدت جریان    به ازا 
 .حرارت بیشتری نسبت به هادی پیدا کنند

 . با هادی ترکیب شوند بایستی کامالً گیرند می ماده اصلی و سایر موادی که در موقع جوشکاری آلومینیوم مورد استفاده قرار می
 .بایستی بنحو مناسبی حفاظت شوند شوند می ماده اصلی جوش و سایر موادی که بدون پوشش باعث ایجاد خوردگی می

درجه سانتیگراد تغییر شکل نداده و خواص مکـانیکی  + 100 تا  -45بایستی در شرایط جوی از        کلیه مواد و مصالح بکار گرفته شده می       
 .و الکتریکی خود را از دست ندهند

بایستی از جنس آلومینیوم و یا آلیاژهای آلومینیوم ساخته شده باشند و هیچگونه مواد مسی در آنهـا بکـار                    ای آلومینیومی می  ه  رابط
 .نرفته باشد و همچنین در مقابل خوردگی کامالً مقاوم باشند

 اکسیدشدگی بوده و بـا پوشـش        تیزی باشد و نیز عاری از هر نوع         بایستی کامالً صیقلی و بدون لبه و نوک         ها می   سطح تماس رابط  
 .مناسب حفاظت شده باشد

اندود شده باشد و یا اینکه با استفاده          بایستی سطح مس قلع     ناپذیر است، می    در مواقعی که به ناچار اتصال آلومینیوم به مس اجتناب         
 .متال مناسب از ایجاد خوردگی جلوگیری شود از غالف بی

بایستی نیازمندیهای مربوط به آزمونهای دوره حرارتـی را           گیرند می   ی مورد استفاده قرار می    آالتی که به منظور اتصال الکتریک       یراق
 .برآورده نمایند

ای طراحی شوندکه مقاومت الکتریکی نقطه اتصال در حد مجاز بوده تا از تلفات و ایجاد گرما جلـوگیری                     بایستی به گونه    آالت می   یراق
 .شود

هسـتند، بـرای اسـتفاده در حـین         های کمکـی    تفاده در حین نصب یا تعمیرات مجهز به چشمی        آالت که برای اس     آن دسته از یراق   
 .شده بوسیله سازنده را نشان دهند بایستی دارای عالئمی باشند که میزان حداقل نیروی شکست معین نصب یا تعمیرات، می

مانـدن رطوبـت در    سیده و همچنین از نفوذ یا باقی به حداقل ر   ای طراحی شوند که پوکی داخلی       گونه  بایستی به   آالت می   کلیه یراق 
 .برداری ممانعت به عمل آید حین بهره

کننـده از   توانند به منظور کاهش اکسیداسیون فلزی در نقاط تماس الکتریکی فلز با فلز، همراه با یـک ترکیـب ممانعـت                     آالت می   یراق
آالت پرسی به منظور پرنمـودن فضـای خـالی و     هایی هستند که در یراقاین ترکیبات معموالً آن. اکسیداسیون مورد استفاده قرار گیرند 
 .گیرند برداری مورد استفاده قرار می ممانعت از نفوذ رطوبت در حین بهره

هـایی   ای طراحی شوند که پس از نصب، سطح تماس اولیه بین یراق و هادی منجر به افزایش تـنش         گونه  بایستی به   آالت می   یراق
 .ب بروز خطا در حین شرایط نوسانی هادی شوند، منجر نگرددتوانند موج که می

ای طراحی شوند کـه از        گونه  بایستی به   گیرند می   آالتی که به منظور اتصال دو هادی از دو ماده مختلف مورد استفاده قرار می                یراق
 .خوردگی ناشی از تماس دو فلز غیرهمجنس ممانعت به عمل آید
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بایسـتی دارای   گیرنـد مـی   افـت خـواص الکتریکـی و مکـانیکی یـک هـادی مـورد اسـتفاده قـرار مـی           آالتی که بـه منظـور بازی        یراق
 .های کامل و شفافی از سوی سازنده باشند دستورالعمل

 های انبساطی   رابط-3-3-2
های مکانیکی بر  بایستی حداقل تاثیر ممکن را از لحاظ تنش  گیرند می   های انبساطی که بین لوله و ترمینال تجهیزات قرار می           رابط

 .روی ترمینال تجهیزات داشته باشند
 . های مجاز را تحمل نمایند پذیر سازند و تنش های موردنیاز را امکان بایستی جابجایی های انبساطی می رابط

د بدون آنکـه    بایستی لرزشهای مکانیکی لوله را میرا نمای        گیرد می   رابط انبساطی که بین لوله آلومینیومی و ترمینال تجهیز قرار می          
 .ای به خود لوله وارد سازد و یا اثر سوئی بر روی ترمینال تجهیز داشته باشد صدمه قابل مالحظه

بنـابراین لولـه   . شـود  مـدتی مـی   ها متحمل نیروی دینـامیکی کوتـاه   در حین اتصال کوتاه، لوله آلومینیومی منتهی به این نوع رابط    
 حرکت سریع ناشی از این نیروی مکانیکی اثر سـوئی بـر روی ترمینـال تجهیـز ایجـاد                ای طراحی شود که شتاب و       گونه  بایستی به   می

 .ننماید
بایستی بکار گرفتـه   نماید، تمهیداتی می ای که دو تجهیز را به کمک یک رابط انبساطی به هم متصل می        در هنگام استفاده از لوله    

 .شود که لوله از پایه خود خارج نشود
 .پذیر نماید های حاصل از شرایط اتصال کوتاه را امکان ستی خمش مجاز لوله در اثر وزن یخ و یا حرکتبای های انبساطی می رابط

 ای های پیچ و مهره   رابط-3-3-3
بایستی دارای شیارهای مخصوص و مناسب برای هـادی متصـل      ای می   ای مخصوص اتصال به هادی رشته       های پیچ و مهره     رابط

 .به آن باشند
های متصـل بـه آن محفظـه مناسـبی را بـه               بایستی برای هر یک از هادی       ای می   های رشته   ای مابین هادی    مهرههای پیچ و      رابط

 .صورت مجزا داشته باشند
 .توانند یک پایه و یک روبند مشترک داشته باشند نمایند می های موازی که دو یا چند هادی را به هم متصل می رابط
هـای   به این مفهوم که دنـده . های درگیر به آن را داشته باشند       تنشی بیشتری نسبت به مهره    بایستی استحکام     ها می   های پیچ   دنده

آنکـه نیـازی بـه     بایستی صدمه ببینند در این صورت مهره را بتوان عوض کـرد بـدون         ها نمی   ها ممکن است خرد شوند ولی پیچ        مهره
 .ها باشد تعویض پیچ

 دار های چین   رابط-3-3-4
انـد را کـامالً پـذیرا         بایستی تغییر شکلهای الزمی که برای آن طراحـی شـده            شوند می   دار استفاده می    های چین   موادی که در رابط   

 .باشند، بدون آنکه هیچگونه شکستی در آنها ایجاد شود
کی ای آماده شوند که مشخصـات الکتریکـی و مکـانی      گونه  بایستی به کمک ابزارهای مخصوص برای آنها به         دار می   های چین   رابط

 .هادی و رابط مربوطه حفظ گردد
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اگـر تـامین چنـین شـرطی        . ای طراحی و ساخته شوند که آب نتواند به داخل آنها نفـوذ کنـد                گونه  بایستی به   دار می   های چین   رابط
 .بایستی منافذی برای خروج آب در آنها تعبیه گردد باشد، می مشکل می
 .دادن آنها را مشخص نماید که محل چینبایستی عالئمی داشته باشند  دار می های چین رابط

 های شینه  نگهدارنده-3-3-5
ای باشد که در شرایط اتصال کوتاه بین اتصاالت و لوله متصل بـه آنهـا                  گونه  بایستی به   ابعاد بخشهای مختلف نگهدارنده شینه می     

 .شکستگی ایجاد نشود
 .ای پیدا کنند فات جریان گردابی افزایش دمای قابل مالحظههای هیسترزیس و تل بایستی در اثر پدیده ها نمی نگهدارندۀ شینه
 .بایستی امکان حرکت لوله در راستای محور نگهدارنده مقدور باشد های لغزشی می در نگهدارنده

 .بایستی از نگهدارنده خارج شود های لغزشی نمی لوله متصل به نگهدارنده

 ر و واش  مهره پیچ،-3-4

بایستی از نوع فوالد ضدزنگ یا آلیاژ آلومینیوم معادل با حداقل همان مقاومـت در مقابـل خـوردگی و           میها و واشرها      ها، مهره   پیچ
 . باشند،اند  مشخص شدهDINهمان مقدار ضریب انبساط طولی که در استانداردهای مربوطه 

بایسـتی بـه    گریسکاری می.  شوندزده  بایستی گریس   شوند می   کردن اتصاالت آلومینیومی بکار گرفته می       هایی که برای محکم      پیچ
 .نحوی انجام شود که آب به داخل محفظه نگهدارنده پیچ نفوذ نکند

تن و چـه در موقـع        باشند که باعث صدمه دیدن سـطح تمـاس چـه در موقـع بسـ                جنس و موادی  بایستی از     واشر و وسایل دیگر، می    
 .شوندبازکردن ن

 .رند بنحویکه فشار وارده از طرف پیچ را به نحو صحیح توزیع کنندها قرار گی بایستی کامالً زیر سطح پیچ واشرها می
 .ها مورد استفاده قرار گیرند نه بعنوان هادی جریان الکتریکی کننده کلمپ بایستی به عنوان محکم ها می پیچ

 .بایستی با جزئیات کامل آن تشریح گردد گیرد می ای که مورد استفاده قرار می کننده هرنوع وسیله قفل

 های ترمینال  رابط-3-5

 .تواند قابل قبول باشد ای نیز می های نوع میله ترمینال. ای باشد به شکل صفحه ترمینال فشارقوی عموماً باید
 .لرزه همراه با کشش افقی هادی خط طراحی گردد ترمینال باید براساس گشتاور خمشی مربوط به نیروی باد یا زمین

 : شوند توجه به سطح جریان نامی اولیه در ابعاد زیر ساخته می هستند باای  هایی که به شکل صفحه ترمینال
 هـر سـوراخ    خ بـا قطـر    ا میلیمتـر اسـت و دارای چهـار سـور          75×75×15 آمپر،   1600اندازه یک ترمینال مسطح تا جریان حداکثر        

 . باشد  میلیمتر 40 ±5/0 هر سوراخ باید میلیمتر و فاصله مرکز به مرکز14
قطر  سوراخ بوده و 9 یا 4صفحه باید دارای    .  میلیمتر است  125×125×35 آمپر،   3150اندازه یک ترمینال مسطح تا جریان حداکثر        

 . باشد میلیمتر 40 ±5/0 هر سوراخ باید  فاصله مرکز به مرکز. باشد میلمیمتر14هر سوراخ 
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 : مطابق حاالت زیر طراحی گردند بایستی ای می ترمینالهای میله
 .طراحی شوندمتر   میلی30 ± 15/0قطر و  میلیمتر 125طول بایستی با  می آمپر 1600ای تا جریان نامی  ترمینالهای میله
 .طراحی شوندمتر    میلی60 ± 2/0قطر و  میلیمتر 125طول بایستی با  می آمپر 3150ای تا جریان نامی   ترمینالهای میله

خـوردگی    که حساس به تـرک    آلیاژ مسی   از   میکرون با قلع پوشش داده شوند و         50ترمینالهای مسی یا آلیاژ مس باید به ضخامت         
 .کرداستفاده بایستی  است نمیدر شرایط آب و هوایی فصول مختلف 

از آلیاژ آلومینیم حساس به تـرک خـوردگی   . نباید عملیات فلزکاری انجام گیرددر روی ترمینال های نوع آلومینیم یا آلیاژ آلومینیم        
 . استفاده کردبایستی  نمیفصول مختلف در شرایط آب و هوائی 

 . نیوتن بر میلیمتر مربع باشد750حداقل سختی صفحات ترمینال نوع آلومینیم و آلیاژ آلومینیم باید دارای 

 گیرها  جرقه-3-6

 هـا  هر دوی سطوح داخلی و خارجی ایـن لولـه  . های آلومینیومی استفاده شود های فوالدی یا لوله بایستی از میله گیر می برای جرقه 
 .بایستی با روکش روی پوشانده شود می

 .دار باشدبایستی مورد توافق سازنده و خری شود، کیفیت سطح داخلی لوله می که لوله پس از روی اندودکردن درزبندی می موقعی
هـای الکتریکـی      آالت محافظ مقره که برای حفاظت مجموعه مقره در مقابـل خسـارتهای ناشـی از قـوس                   برای آن دسته از یراق    

 .بایستی بوسیله سازنده در پیشنهادش ارائه گردد ، شرایط جریان اتصال کوتاه می)گیرها جرقه(اند  طراحی شده
ی طراحی شوند که بواسطه ارتعاشات ناشی از وزش باد دچار خستگی و نهایتاً شکسـت           ا  گونه  بایستی به   آالت محافظ مقره می     یراق
 .شده بین خریدار و سازنده را تحمل نمایند بایستی نیروهای مکانیکی استاتیکی توافق آالت محافظ مقره می یراق. نشوند

 ها دهنده  فاصله-3-7

 :ای طراحی شوند که گونه بایستی به ها می دهنده فاصله
در فاصـله  ) دهنـده  در محـل فاصـله  (هـای بانـدل را    برداری شامل وضعیت اتصال کوتـاه، هـادی   ت کلیه شرایط بهره   تح -

 .ای نگهدای نمایند شده معین
های باندل بین دو فاصله دهنده ممانعت به عمل آورند، مگر در مواقـع عبـور جریانهـای اتصـال                      از تماس فیزیکی هادی    -

شـده بـین      شـدن خطـا فاصـله معـین         اینکـه پـس از برطـرف        رفته شده باشد و به شرط     کوتاه و وقتیکه امکان تماس پذی     
 .های باندل دوباره فراهم گردد هادی

را بـدون بـروز     ) شامل وضعیت اتصـال کوتـاه     (برداری    شده در حین نصب، تعمیر و شرایط بهره         نیروهای مکانیکی اعمال   -
 .ل نمایندمشکل در هر یک از اجزا یا تغییر شکل غیرقابل قبول، تحم

 .های باندل شوند دیدگی هادی برداری مانع از صدمه تحت شرایط بهره -

 .برداری باشند  فاقد هرگونه کرونا و تداخالت رادیویی غیرمجاز تحت شرایط بهره -
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ای   گونـه   بایسـتی بـه     درمورد انواع کلمپهای پیچی و چفتـی، طراحـی مـی          . امکان نصب آسان و مطمئن آنها فراهم باشد        -
 .دهنده را نگه دارد های فاصله نمودن برای نصب بر روی هادی، کلیه قسمت  که در هنگام بازکردن و آمادهصورت گیرد

 .شوند برداری شل نمی یک از اجزا در حین بهره اطمینان حاصل نمود که هیچ -

 باندل مقدور   های  دهنده یا هادی    دیدن فاصله   های باندل، بدون صدمه     امکان جداسازی و نصب مجدد آنها، بر روی هادی         -
 .باشد

 .برداری قادر به انجام وظیفه باشند در محدوده دماهای بهره -

 .فاقد نویز صوتی باشند -

تواننـد مفیـد واقـع شـوند          شوند، اما می     جز توابع عملیاتی آنها محسوب نمی       ها که اساساً    از فاصله دهنده   های دیگر   برخی مشخصه 
 :عبارتند از
  روی زمینامکان تحقیق و بررسی نصب صحیح از -
 سهولت نصب و جداسازی از خطوط برقدار -

ای باشد کـه در هنگـام         گونه  بایستی به   اند می   ها استفاده شده    دهنده  هدایت الکتریکی اجزای غیرفلزی مختلفی که در ساخت فاصله        
 :نصب صحیح آنها

 .شوددیدن آنها ن اختالف پتانسیل مابین اجزای فلزی به واسطه تخلیه الکتریکی منجر به صدمه -
 .دهنده نشود ها، موجب تخریب مواد فاصله دهنده های باندل، ازطریق فاصله شده مابین هادی هرگونه جریان جاری -

هـای   تلـورانس . شـده درج گردنـد   بایستی بر روی نقشـه ارائـه        های مجاز، می    ها و ابعاد اصلی آن، شامل تلورانس        دهنده  وزن فاصله 
هـا قـادر بـه بـرآوردن نیامنـدیهای مکـانیکی و        دهنـده  بایستی اطمینان دهند کـه فاصـله   ها می دهنده شده به وزن و ابعاد فاصله    اعمال

 .باشند شده می الکتریکی معین
بایستی دارای سطوح خارجی کـامالً صـاف بـوده و کلیـه               آنها می . بایستی فاقد اختالالت و آثار نامطلوب باشند        ها می   دهنده  فاصله

 .های آنها به صورت گرد باشند لبه
 

بایسـتی   دهنده نیز در صورت نیاز می ها، وضعیت صحیح قرارگیری قسمت فوقانی فاصله دهنده در هنگام درج عالئم بر روی فاصله    
 .گذاری شود عالمت) دهد به عنوان مثال با درج فلشی که سمت رو به باال را نشان می(

هـا را ارائـه    دهنـده   نصب و در صورت نیاز محل فاصـله       سازنده موظف است که اطالعات کامل و شفافی در رابطه با توصیف رویه            
 .نماید

 .بایستی کلیه لوازم نصب ویژه موردنیاز را دراختیار خریدار قراردهد سازنده می
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  آزمونها-4

آالت از سوی خریدار، فروشنده موظف است دالیل کافی و قابل قبول درخصوص آزمونهای الکتریکی و       پیش از قبول و تائید یراق     
 .آالت مزبور را ارائه نماید انیکی و عملکرد یراقمک

آالت با شرایط مندرج در این مشخصات فنی تایید  های مجهز به وسایل مناسب اجرا شوند تا تطابق یراق آزمونها باید در آزمایشگاه
 .گردد

سازی،    آزمونها و مراحل آماده    فروشنده پیش از اجرای این آزمونها، موظف است وسایل آزمایشگاهی موردنظر، جدول زمانی اجرای             
 .گیری، ثبت و اعمال ولتاژ یا بار الکتریکی را به کمک عکس، نقشه یا گزارش کتبی دقیقاً نشان داده یا تشریح نماید اندازه

فـاوتی بـا   آالتی که فروشنده قصد تهیه آنها را دارد یکی باشـند و ت  بایستی دقیقاً با یراق آالت می های یراق   در جریان آزمون، نمونه   
اگر پس از اجرای آزمایش تغییری در قطعات داده شود، فروشنده موظف است اقالم تغییریافته را برحسب درخواست . آنها نداشته باشند

 .خریدار و مطابق نظر وی تشریح، توجیه و مجدداً آزمایش نماید
دار فقط با تائید کتبی و مجدد خریدار مجاز خواهـد           های تفکیکی جزئیات بعد از تائید خری        هرگونه تغییر در مصالح، طراحی و نقشه      

 .بود
 61854 و   61284های     شماره IECبایستی مطابق آخرین تجدیدنظر استاندارد        ای و جاری مربوطه می      کلیه آزمونهای نوعی، نمونه   

 .اند ارائه شده) 2(و ) 1(داول آالت در ج فهرست آزمونهای مربوطه انواع یراق. آالت انجام گیرند و مراجع مندرج در آن بر روی یراق
تـوان بـه سـایر     آالت که آزمونهای مربوط به آنهـا در ایـن اسـتانداردها پوشـش داده نشـده اسـت، مـی                    در مورد آن دسته از یراق     

 .باشد مراجعه نمود المللی معتبر که مورد توافق هر دوی سازنده و خریدار می استانداردهای بین
 
 



16 قویهای فشار آالت در پست مشخصات فنی عمومی  و اجرایی یراق

 61284 شماره IEC مطابق استاندارد آالت آزمونهای یراق: 1جدول

آالت مجموعه مقره و  یراق آالت نوع یراق
 آالت محافظ یراق

 های کششی و  مفصل های آویزی کلمپ
 های کششی کلمپ

 آالت حفاظتی مقره یراق غالف تعمیری کششی آالت نیمه یراق

آزمونهای  آزمون
 نوعی

آزمونهای 
 ای نمونه

آزمونهای 
 جاری

آزمونهای 
 نوعی

مونهای آز
 ای نمونه

آزمونهای 
 جاری

آزمونهای 
 نوعی

آزمونهای 
 ای نمونه

آزمونهای 
 جاری

آزمونهای 
 نوعی

آزمونهای 
 ای نمونه

آزمونهای 
 جاری

آزمونهای 
 نوعی

آزمونهای 
 ای نمونه

آزمونهای 
 جاری

آزمونها
ی نوعی

آزمونها
ی 
 ای نمونه

آزمونها
ی 
 جاری

 3 2  3 2  3 2  3 2  3 2  3 2  بازرسی بصری
 3   3   3   3   3   3   تحقیق ابعاد و مواد به کار رفته

 _   _ _ 3 _  3 _  3 _  3 _  3 روکش روی 
 3 3 3 _ _ _ _ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 آزمونهای غیرمخرب

آزمون نیروی تخریب و 
 شکست

 3 3 3 _ _ _ _ _ _ _ 3  4و3   4و3  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ آزمون لغزش
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2  _ 2  _ _ _ کردن پیچ گیره آزمون سفت

 _ _ _ _   _ _  _   _ _ _ _ _ _ آزمون کششی
آزمون نیروی تخریب و نیروی 

شکست قطعه الحاقی تهیه 
شده جهت استفاده هنگام 

 نصب

 
3 

_ _ _ _  
 4و3 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 3 _ _ _ آزمون تلفات مغناطیسی
 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ 5 _ _ _ _ _ _ آزمونهای دوره حرارتی

 _ _ 6و3 _ _ 3 _ _ 3 _ _ 3 _ _ 6و3 _ _ 6و3 آزمون کرونا و تداخل رادیویی
 های گرادیان  شامل حلقه-1
  نظارت تنها با روش قطعی-2
  با توافق بین سازنده و خریدار-3
 نیروی تخریب   تنها با مالحظه آزمون-4
 . به معنی الزام انجام آزمایش طبق استاندارد استخاکستریهای  خانه:                                توجههای حامل جریان                                                                                                                تنها برای مفصل-5
 شده  تنها همراه با مجموعه مقره تکمیل-6



IEC 17آالت مطابق استاندارد  جدول آزمونهای یراق

  61854 شماره IECآالت مطابق استاندارد  آزمونهای یراق: 2جدول

 فاصله دهنده صلب پذیر دهنده انعطاف فاصله دهنده با میراکننده فاصله آالت نوع یراق

آزمونهای  آزمون
 نوعی

آزمونهای 
 ای نمونه

آزمونهای 
 جاری

آزمونهای 
 نوعی

آزمونهای 
 ای نهنمو

آزمونهای 
 جاری

آزمونهای 
 نوعی

آزمونهای 
 ای نمونه

آزمونهای 
 جاری

 1   1   1   بازرسی بصری
 1   1   1   تحقیق ابعاد و مواد به کار رفته

 __ 2 2 __ 2 2 __ 2 2 آزمونهای حفاظت در مقابل خوردگی 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آزمونهای غیرمخرب

 __ 1  __ 1  __ 1  های  لغزش کلمپ آزمون
 __   __   __   شکست پیچ آزمون
 __   __   __   کردن پیچ کلمپ آزمون سفت
 __ 1  __ 1  __ 1  سازی و آزمونهای فشاری و کششی آزمون جریان اتصال کوتاه شبیه

 __ __ __ __ 1 1 __ 1  مشخصه خواص االستیک و میرایی
 __ __ __ __ 1  __ 1  پذیری آزمونهای انعطاف

 __ __ __ __ __ 1 __ __  ونهای پیریآزم
 __ __ __ __ 2و1 2 __ 1  آزمونهایی برای مشخصه االستومرها
 __ __  __ __  __   آزمونهای کرونا و تداخل رادیویی

 __ __ 2و1 __ 2و1 2 __ 1  آزمون مقاومت الکتریکی
 __ __ __ __ __ 3و1 __ __ 1 آزمون ارتعاش آئولین

 __ __ __ __ __ 1 __ __ 1 سپنآزمون نوسان زیرا
 .بایستی انجام گیرد آزمونهای اضافی که درصورت درخواست خریدار می -1
 . به معنی الزام انجام آزمایش طبق استاندارد استخاکستریهای  خانه: توجه                                                                       .درصورتی که قابل اجرا باشد -2
 .گیرند گیرها مورداستفاده قرار می در مواقعی که همراه با ارتعاش -3



18 های فشارقوی آالت در پست مشخصات فنی عمومی  و اجرایی یراق

  بازرسی و نظارت-5
آالت، بنا به درخواست خریدار، کلیه تسهیالت الزم باید از جانب پیمانکار تهیه شود تا خریـدار بتوانـد    در طی ساخت و آزمون یراق 

ونها مثبت هم باشد، خریدار حق دارد که در صورت عدم مطابقت مشخصـات              به هر حال اگر نتایج آزم     . های الزم را انجام دهد      بازرسی
 .برداری محصوالت کارخانه را رد کند بخش در طی بهره آالت با مشخصات الزم در هنگام نصب و یا عدم کار رضایت یراق

 ها و مدارک  نقشه-6

 : مدارکی که باید پیشنهاد دهندگان ارائه نمایند-6-1
 آالت  یراقIIماره  جدول تکمیل شده ش-
 آالت  کاتالوگ و کتابچه مشخصات فنی یراق-
 ای از استثناهای موجود بر مشخصات فنی مناقصه  شرح خالصه-
 آالت فروخته شده  لیست یراق-
  لیست لوازم یدکی-
  لیست لوازم مخصوص-
  مدارک مربوط به گواهی آزمونهای نوعی-
  نقل، انبارداری، نصب و نگهداریبندی، حمل و  دستورالعملهای مربوط به بسته-

 : مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید-6-2
گذاری، حمل، انبارداری، نصب،      بندی، عالمت   ای، بسته   های الکتریکی مربوط به طراحی، ساخت، آزمونهای کارخانه         مدارک و نقشه  

 :شوند، باید ارسال گردند باشند، ولی به آنها محدود نمی  میآالت که به شرح ذیل برداری و عملکرد یراق آزمونهای محلی، بهره
شـامل محاسـبات اتصـال کوتـاه و        (آالت ساخته شـده از هـر نظـر            محاسبات طراحی الزم برای اثبات کفایت مطلوب یراق        -

 ...)های مکانیکی قابل تحمل و  تنش
 بندی، حمل و انبارداری جزئیات بسته -

 به موفق بودن آزمونهاهای مربوط  گزارش آزمونها و گواهی -

 برداری و نگهداری دستورالعملهای نصب، بهره -

 آالت، نحوه حمل، وزن آنها، نوع و سایر مشخصات آنها را نشان بدهد هایی که ابعاد و شکل یراق نقشه -

 آالت جزئیات نصب و استقرار یراق -

 پیشرفت کار ماهانه -

 جداول زمانی -

 ها لیست نقشه -

لیست تجهیزات -
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 های فشارقوی آالت پست یراق (I)جدول شماره 
 آالت مقادیر نامی و مشخصات یراق

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

     مشخصات سیستم  1
 kVrms 66/63 132 230 400                                                                           ولتاژ نامی سیستم                                               1-1
 kVrms 5/72 145 245 420حداکثر ولتاژ سیستم                                                                                                                         1-2
 Hz 50 50 50 50 فرکانس نامی سیستم 1-3
 ٭ ٭ ٭ ٭ )ای، جنس، جریان نامی و مشخصات ابعادی ای، لوله رشته(های فاز پست  مشخصات هادی 1-4
 ٭ ٭ ٭ ٭ )جنس و مشخصات ابعادی(های محافظ پست  مشخصات سیم 1-5
 ٭ ٭ ٭ ٭ )جنس و مشخصات ابعادی(ای  های لوله دیمشخصات کابل میراکننده نوسانهای ها 1-6
 ٭ ٭ ٭ ٭C º های متصل به آنها در شرایط عبور جریان نامی و جریان اتصال کوتاه آالت و هادی حداکثر دمای مجاز یراق 1-7
 ٭ ٭ ٭ ٭ kVrms                               حداکثر جریان اتصال کوتاه سطوح ولتاژی مختلف پست                                               1-8
 ٭ ٭ ٭ ٭sec حداکثر مدت زمان تداوم اتصال کوتاه 1-9
 ٭ ٭ ٭ ٭Vµ  درصد باالتر از حداکثر ولتاژ نامی پست10سطح مجاز تداخل رادیویی در فرکانس یک مگاهرتز و در  1-10

 ٭ ٭ ٭ ٭ شرایط محیطی 2
 C º55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 حداکثر درجه حرارت محیط 2-1
 -C º40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25 حداقل درجه حرارت محیط 2-2
 g   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 شتاب زمین لرزه برحسب شتاب ثقل زمین 2-3
 m/sec45/40/30 45/40/30 45/40/30 45/40/30حداکثر سرعت باد                                                                                                                           2-4
 m/sec20 20 20 20باد در شرایط یخ                                                                                                          حداکثر سرعت  2-5
 mm25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5                                     ضخامت پوشش یخ                                                                                    2-6
 /سنگین/متوسط/سبک سطح آلودگی  2-7

 ویژه/خیلی سنگین
خیل/سنگین/متوسط/سبک

 ویژه/ی سنگین
خیلی /سنگین/متوسط/سبک

 ویژه/سنگین
خیلی /سنگین/متوسط/سبک

 ویژه/سنگین
 m2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 ارتفاع از سطح دریا 2-8
 95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  95/95/90بیش از  95/95/90بیش از %رطوبت نسبی                                                                                                                                2-9

 



20 های فشارقوی آالت در پست مشخصات فنی عمومی  و اجرایی یراق

 های فشارقوی آالت پست  یراق(I)ادامه جدول شماره 
 هایی با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

  شرح ردیف
 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63

     الت زنجیره مقرهآ مجموعه یراق 3
     های آویزی زنجیره مقره 3-1
 ٭ ٭ ٭ ٭kN حداقل استقامت نامی مجموعه زنجیره مقره  3-1-1
 ٭ ٭ ٭ ٭ تعداد زنجیره مقره 3-1-2
 ٭ ٭ ٭ ٭ مشخصات و تعداد واحدهای مقره در هر رشته زنجیره 3-1-3
 ٭ ٭ ٭ ٭ )و مقاومت لغزشی و سایز هادیتعداد، استقامت کششی (های آویزی  مشخصات کلمپ 3-1-4
 ٭ ٭ ٭ ٭ )زنی جنس و فاصله قوس(های کرونا  گیرها و حلقه مشخصات جرقه 3-1-5

     های کششی زنجیره مقره 3-2
 ٭ ٭ ٭ ٭kN حداقل استقامت نامی مجموعه زنجیره مقره  3-2-1
 ٭ ٭ ٭ ٭ های زنجیره مقره تعداد رشته 3-2-2
 ٭ ٭ ٭ ٭  تعداد واحدهای مقره در هر رشته زنجیرهمشخصات و 3-2-3
 ٭ ٭ ٭ ٭ )تعداد، استقامت کششی و سایز هادی(های کششی  مشخصات کلمپ 3-2-4
 ٭ ٭ ٭ ٭ )زنی جنس و فاصله قوس(های کرونا  گیرها و حلقه مشخصات جرقه 3-2-5

     آالت سیم محافظ مجموعه یراق 4
 ٭ ٭ ٭ ٭kN آالت سیم محافظ   یراقحداقل استقامت نامی مجموعه 4-1
 ٭ ٭ ٭ ٭  های اتصال سیم محافظ به استراکچرهای پست  جنس کلمپ 4-2
 ٭ ٭ ٭ ٭  )جنس و استقامت کششی(های کششی سیم محافظ  مشخصات کلمپ 4-3
 ٭ ٭ ٭ ٭  گیری از سیم محافظ  های انشعاب جنس کلمپ 4-4



I,II 21 جداول

 فشارقویهای  آالت پست  یراق(I)ادامه جدول شماره 
 هایی با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

 شرح ردیف
 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63

      ها آالت شینه و هادی یراق 5
     ها  هادی نگهدارنده 5-1
 ٭ ٭ ٭ ٭ جنس 5-1-1
 ٭ ٭ ٭ ٭kN.m استقامت خمشی 5-1-2
 ٭ ٭ ٭ ٭ )ای، پرسی یا جوشی  و مهرهپیچ(نوع اتصاالت  5-1-3

     ها رابط 5-2
 ٭ ٭ ٭ ٭ جنس  5-2-1
 ٭ ٭ ٭ ٭kN حداقل استقامت کششی 5-2-2
 ٭ ٭ ٭ ٭kN.m ای های لوله های هادی های ترمینال و رابط حداقل استقامت خمشی جهت رابط 5-2-3
 ٭ ٭ ٭ ٭ )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(نوع اتصاالت  5-2-4

     ای های لوله های هادی درپوش 5-3
 ٭ ٭ ٭ ٭ )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(ها  نحوه اتصال به هادی 5-3-1
 ٭ ٭ ٭ ٭ )کروی یا تخت(شکل ظاهری  5-3-2
 ٭ ٭ ٭ ٭ جنس 5-3-3

     های باندل دهنده هادی فاصله 5-4
 ٭ ٭ ٭ ٭ )مجهز به میراکننده/ پذیر انعطاف/ صلب(نوع  5-4-1
 ٭ ٭ ٭ ٭ جنس 5-4-2
 ٭ ٭ ٭ ٭ )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(نوع اتصاالت  5-4-3
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 های فشارقوی آالت پست  یراق(I)ادامه جدول شماره 
 هایی با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

 شرح ردیف
 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63

     های مخصوص اتصال زمین موقتی لمپک 5-5
 ٭ ٭ ٭ ٭ )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(ها  نحوه اتصال به هادی 5-5-1
 ٭ ٭ ٭ ٭  جنس 5-5-2

      های اتکایی های توزیع میدان الکتریکی مقره حلقه 5-6
 ٭ ٭ ٭ ٭  جنس 5-6-1
 ٭ ٭ ٭ ٭  های توزیع میدان الکتریکی  ههای اتکایی مجهز به حلق مشخصات یا عالمت مشخصه مقره 5-6-2
 .شوند  این مقادیر توسط مهندس طراح مشخص می*
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 های فشارقوی آالت پست  یراق(II)جدول شماره 
 آالت که باید توسط پیشنهاددهنده بهمراه مناقصه ارائه گردد شده یراق های تضمین خصوصیات فنی داده

 هایی با ولتاژ نامی ممشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیست
 شرح ردیف

 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63
     اطالعات عمومی 1

     C º حداکثر درجه حرارت محیط در طراحی 1-1
     C º حداقل درجه حرارت محیط در طراحی 1-2
      میزان آلودگی 1-3
     m ارتفاع از سطح دریا در طراحی 1-4
     m/sec رعت باد در طراحیحداکثر س 1-5
     m/sec حداکثر سرعت باد در شرایط یخ در طراحی 1-6
     mm ضخامت پوشش یخ در طراحی 1-7
     % رطوبت نسبی مجاز 1-8
     m/sec2 شتاب زلزله در طراحی برحسب شتاب ثقل زمین 1-9
     Vµ درصد باالتر از حداکثر ولتاژ نامی پست10فرکانس یک مگاهرتز و در شده در طراحی، در  حداکثر سطح ولتاژ تداخل رادیویی لحاظ 1-10
     C º های متصل به آنها در شرایط عبور جریان نامی و جریان اتصال کوتاه آالت و هادی شده جهت یراق حداکثر دمای لحاظ 1-11
     kA حداکثر جریان اتصال کوتاه 1-12
لیست اقـالم   / مراجع/ کتابچه آموزشی / راهنمای تعمیرات و نصب   / ها  کاتالوگ/ ها    نقشه/ طرحها/ ک الزم شامل گزارش آزمونها      مدار 1-13

     خیر/ بلی  یدکی موجود است؟

 



24 های فشارقوی آالت در پست مشخصات فنی عمومی  و اجرایی یراق

 های فشارقوی آالت پست  یراق(II)ادامه جدول شماره 
 هایی با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

 شرح ردیف
 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63

     آالت زنجیره مقره مجموعه یراق 2
     های آویزی زنجیره مقره 2-1
    kN استقامت نامی زنجیره مقره  2-1-1
     های زنجیره مقره تعداد رشته 2-1-2
     مشخصات و تعداد واحدهای مقره در هر رشته 2-1-3
نام سازنده و کشور سازنده، نوع و عالمت مشخصه، استقامت کششی نامی، حداقل و حداکثر اسـتقامت لغزشـی،                   (های آویزی     خصات کلمپ مش 2-1-4

     )وزن، جنس، سایز هادی و تعداد
ها،  زنی، تعداد، قطر حلقه نام سازنده و کشور سازنده، نوع و عالمت مشخصه، وزن، جنس، فاصله قوس        (های کرونا     گیرها و حلقه    مشخصات جرقه  2-1-5

     )های نصب جریان اتصالی قابل تحمل و محل
     )نام سازنده و کشور سازنده، نوع و عالمت مشخصه، جنس و وزن کل(آالت کششی زنجیره مقره  مشخصات یراق 2-1-6

     های کششی زنجیره مقره 2-2
    kN استقامت نامی زنجیره مقره  2-2-1
     های زنجیره مقره اد رشتهتعد 2-2-2
     مشخصات و تعداد واحدهای مقره در هر رشته 2-2-3
      ) نام سازنده و کشور سازنده، نوع و عالمت مشخصه، استقامت کششی نامی، وزن، جنس، سایز هادی و تعداد(های کششی  مشخصات کلمپ 2-2-4
هـای    زنی، تعداد و محل     ازنده و کشور سازنده، نوع و عالمت مشخصه، وزن، جنس، فاصله قوس           نام س (های کرونا     گیرها و حلقه    مشخصات جرقه  2-2-5

 )نصب
     

      )نام سازنده و کشور سازنده، نوع و عالمت مشخصه، جنس و وزن کل(آالت کششی زنجیره مقره  مشخصات یراق 2-2-6
 



I,II 25 جداول

 های فشارقوی آالت پست  یراق(II)ادامه جدول شماره 
 هایی با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

 شرح ردیف
 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63

      آالت سیم محافظ مجموعه یراق 3
     kN آالت سیم محافظ  استقامت نامی مجموعه یراق 3-1
ه و کشور سازنده، نوع و عالمـت مشخصـه، وزن، جـنس و           نام سازند (های اتصال سیم محافظ به استراکچرهای پست          مشخصات کلمپ  3-2

      )سایز هادی

نام سازنده و کشور سازنده، نوع و عالمت مشخصه، اسـتقامت کششـی نـامی، وزن و سـایز     (های کششی سیم محافظ      مشخصات کلمپ  3-3
      )هادی

      )ه، نوع و عالمت مشخصه، وزن، جنس و سایز هادینام سازنده و کشور سازند(گیری از سیم محافظ  های انشعاب مشخصات کلمپ 3-4
      ها آالت شینه و هادی یراق 4

      ها نگهدارنده هادی 4-1
      نام سازنده و کشور سازنده 4-1-1
      نوع و عالمت مشخصه 4-1-2
     kN.m استقامت خمشی نامی 4-1-3
      )شیای، پرسی یا جو پیچ و مهره(نوع اتصاالت  4-1-4
      جنس  4-1-5
     kg وزن 4-1-6

      ها رابط 4-2
      نام سازنده و کشور سازنده 4-2-1
      نوع و عالمت مشخصه 4-2-2
     kN استقامت کششی نامی 4-2-3
     kN.m ای های لوله های هادی های ترمینال و رابط استقامت خمشی نامی جهت رابط 4-2-4



26 های فشارقوی آالت در پست مشخصات فنی عمومی  و اجرایی یراق

 های فشارقوی آالت پست  یراق(II) شماره ادامه جدول
 هایی با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

 شرح ردیف
 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63

      )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(نوع اتصاالت  4-2-5
      جنس  4-2-6
     kg وزن 4-2-7

      ای های لوله های هادی درپوش 4-3
      نام سازنده و کشور سازنده 4-3-1
      نوع و عالمت مشخصه 4-3-2
      )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(نحوه اتصال به هادی  4-3-3
      جنس  4-3-4
     kg وزن 4-3-5
      )کروی یا تخت(شکل ظاهری  4-3-6

      های باندل دهنده هادی فاصله 4-4
      نام سازنده و کشور سازنده 4-4-1
      نوع و عالمت مشخصه 4-4-2
     kN استقامت کششی و فشاری نامی 4-4-3
      )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(نوع اتصاالت  4-4-4
      جنس  4-4-5
     kg وزن 4-4-6
      های باندل تعداد هادی 4-4-7

 



I,II 27 جداول

 های فشارقوی آالت پست  یراق(II)ادامه جدول شماره 
 هایی با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

 شرح ردیف
 کیلوولت400 کیلوولت230 کیلوولت132 کیلوولت66/63

      های مخصوص اتصال زمین موقتی کلمپ 4-5
      نام سازنده و کشور سازنده 4-5-1
      نوع و عالمت مشخصه 4-5-2
      )ای، پرسی یا جوشی پیچ و مهره(ها  ال به هادینحوه اتص 4-5-3
      جنس  4-5-4
     kg وزن 4-5-5

      های اتکایی های توزیع میدان الکتریکی مقره حلقه 4-6
      نام سازنده و کشور سازنده 4-6-1
      نوع وعالمت مشخصه 4-6-2
      .باشد های توزیع میدان الکتریکی برای آنها قابل استفاده می قههای اتکایی که حل مشخصات یا عالئم مشخصه مقره 4-6-3
      جنس  4-6-4
     kg وزن 4-6-5
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 این نشریه
ــوان   ــا عن ــی  "ب ــومی و اجرای ــی عم ــات فن   مشخص

 یـراق آالت   –خطوط فوق توزیع و انتقـال        ،ها پست
 از مجموعـه دو     اولجلـد    "قـوی  های فشـار    در پست 

حـداقل  مباحث مربوط بـه     در این مجلد    . جلدی است 
ــتاندارد  ــی، الزامـــات اسـ ــاخت، بازرسـ ــی، سـ  طراحـ
 ، برچسب گذاری، حمل، نصبآزمون های کارخانه ای

 در رده   های فشار قوی     در پست  یراق آالت  انبارداری   و
 به دو زبـان  فارسـی و          کیلو ولت  400 تا   63ولتاژی  

 .انگلیسی ارائه شده است

 






