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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  برقگیـر هـا   –خطـوط فـوق توزیـع و انتقـال      ،پست ها مشخصات فنی عمومی و اجرایی «نشریه حاضر با عنوان   

 طراحـی، سـاخت، بازرسـی، آزمـون هـای        مربـوط بـه     حـداقل نیازهـای     گیرنـده   در بر »  جلد اول  -پست ها ی فشار قوی    
ن های راه اندازی برقگیر ها است کـه بـه دو زبـان فارسـی و     کارخانه ای، برچسب گذاری، حمل، نصب، انبارداری و آزمو   

  .انگلیسی ارائه شده است
ها   اندرکاران به ثمر رسیدن این نشریه و همچنین سازمان          های دست    به این وسیله از کوشش     نظارت راهبردی معاونت  

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

 
 نظارت راهبردیمعاون 

                                             1388      





  برقگیرهـا در     – خطوط فوق توزیع و انتقـال      ، پست ها  مشخصات فنی عمومی و اجرایی    
 501 -1 ه نشریه شمار -پست های فشار قوی  

 

 تهیه کننده
شهرام کاظمی و حامد نفیسی  و       آقایان مهندسین    این مجموعه به وسیله شرکت مهندسین مشاور نیرو با همکاری         

ف درودی تهیه و تدوین شده است و توسط آقای اسماعیل زارعی مورد ویراستاری              عاردکتر    فرامرز رهبر و   دکترآقایان  
  . قرار 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

 قای مهندس جمال بیاتیآ
  بهمن اهللا مرادیآقای مهندس
  علیرضا خیریآقای مهندس

 آقای دکتر عارف درودی
  علی رحیم زاده خوشروآقای مهندس
  محمود رشیدیآقای مهندس
  رضا صائمیآقای مهندس
  سید حسن عرب افآقای مهندس
  بهروز قهرمانیآقای مهندس
  هادی قیاسیآقای مهندس
  اباذر میرزائیآقای مهندس
  علی هوشمند خویآقای مهندس
  احسان اهللا زمانیآقای مهندس

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

  وزارت نیرو-دفتر استانداردها
 نیرومهندسین مشاور 

  دفتر فنی شبکه -کارشناس دفتر معاونت برنامه ریزی
 شرکت مشانیر
 شرکت مشانیر

 نیرون مشاورقدس مهندسی
 سازمان توسعه برق ایران
 نیرومهندسین مشاور قدس 

 مشاور معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداری سازمان توانیر
 پژوهشگاه نیرو

  دبیر کمیته فنی- سازمان توانیر-وزارت نیرو
 

 مهندســین اجرائــی بــه عهــده آقایــان   فنــینظــاممســوولیت کنتــرل و بررســی نشــریه در راســتای اهــداف دفتر
 . محمدرضا طالکوب بوده استو پرویز سیداحمدی 
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  نیازهای عمومی-1

رود و حداقل نیازهای طراحی،      فلز از نوع بدون فاصله هوایی بکار می        این مشخصات برای برقگیرهای با مقاومت غیرخطی اکسید       
 . گیرد مواد، ساخت و آزمونها را در برمی

بایستی بر طبق نیازمندیهای اسـتانداردهای       که در این مشخصات طور دیگری مشخص شده باشند، می         برقگیرها مگر در مواردی     
IEC   و   60099-4 شماره ISO   و نشریات و مراجع منـدرج در ایـن اسـتانداردها، طراحـی، سـاخته و آزمـایش شـوند                    1461 شماره  .

را دارا بوده و    این مشخصات فنی     (I)جدول برقگیر شماره    صحیح خود باید کلیه مشخصات ارائه شده در         وظیفه  برقگیرها برای انجام    
 .مناسب برای شرایط آب و هوایی ذکر شده در محل نصب باشند

  طراحی و ساخت -2

و این عامل نباید در اثـر       که ولتاژ اعمالی به شکل یکنواخت روی واحدهای برقگیر توزیع شود            طراحی برقگیر باید به نحوی باشد       
 .انهای استاتیکی یا حضور رطوبت و آب روی مقره برقگیر تحت تأثیر قرار گیردهر گونه اعوجاج مید

 .واحدهای برقگیر باید با واحدهای مشابه از همان نوع قابل تعویض باشند
ای طراحی و ساخته شوند که تحت شـرایط         برقگیرها باید طوری نصب شوند که بازبینی آنها به راحتی صورت گیرد و باید به گونه               

 . بخشی داشته باشند  موجود در منطقه، عملکرد رضایتمحیطی
رات ناگهانی ولتاژهایی که ممکن است در شرایط کاری در سیستم اتفاق بیافتـد، مختـل            یعملکرد یک برقگیر نباید تحت تأثیر تغی      

 .گردد
هـا    شده برای ایـن بلـوک  مواد طراحی. بایستی دارای توزیع چگالی جریان و دمای یکنواخت باشند         بلوکهای مقاومت غیرخطی می   

 .باید به نحوی باشند که تحت شرایط بسیار سنگین مخصوصاً در زمان وقوع اضافه ولتاژها در سیستم، ناپایداری حرارتی صورت نگیرد
ر های موجود د های واحدهای مقاومتی باید از یک پوشش عایقی با استقامت الکتریکی و مکانیکی باال استفاده نمود تا جرقه         در لبه 

 . ها را حذف نماید لبه
 . بهتر انجام گیردبه شکلها و اتصاالت انتهایی  بایستی به صورت فلزی باشد تا تماس بین بلوک ها می سطح تماس بلوک

آوردن مدت زمان تحمل حرارتی برقگیر در اثر اضافه ولتاژهـای            منحنی مشخصه ولتاژ فرکانس قدرت نسبت به زمان برای بدست         
 .سازنده ارائه گرددموقت، باید توسط 

بایست چنان باشد که فشار الزم جهت تماس کافی بین واحـدهای مقاومـت غیرخطـی آن بـه طـور                      شیوه سوار کردن برقگیر می    
طراحی واحدهای غیرخطی و برقگیر باید به نحوی صورت گیـرد کـه عملکـرد برقگیـر در مقابـل لـرزش، ضـربه                        . مداوم برقرار باشد  

همچنین سطح حفاظتی برقگیر نباید تحت تأثیر آلـودگی عـایق بیرونـی قـرار               . ارت، تحت تأثیر قرار نگیرد    مکانیکی یا تغییر درجه حر    
 . گیرد

 .بایستی توسط موادی که تحت کلیه شرایط کاری فسادپذیر نیستند مهر و موم شوند تمامی اتصاالت می
 .باشد) دریچه اطمینان(برقگیر باید شامل وسیله رها کردن فشار زیاد 



 4  عمومی و اجرایی برقگیر در پستهای فشارقویمشخصات فنی

 . برقدار را فراهم نماید در حالتبندی برقگیر باید به نحوی باشد که در اثر حمل و نقل دچار اشکال نگردد و امکان شستشوی آب
 پیکوکـولن بـاالتر   50 برابر ولتاژ کار دائم خود برقدار شده اسـت نبایـد از      05/1مقدار تخلیه جزئی در برقگیری که با ولتاژی برابر          

 .باشد
باید طوری طراحی شوند که از نقطه نظر مکانیکی در مقابل نیروی بـاد، نیروهـای کششـی     ت نصب مربوطه می  برقگیرها و متعلقا  

 .ترمینالها بعالوه نیروهای ناشی از زلزله بتوانند ایستادگی نمایند
 .سب باشدهای فلزی یا بازوهای نگهدارنده فلزی بر روی ترانسفورماتورها منا بایستی برای نصب بر روی پایه برقگیر می
بایستی با ترمینالهای گالوانیزه گرم و کلمپهایی برای اتصال برقگیر به سـمت فشـار قـوی و زمـین بوسـیله هادیهـای                         برقگیر می 

 . آلومینیومی یا مسی تجهیز شود
 .  ساخته شودمناسببایست از عایق  محفظه برقگیر می

 ISOد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شوند یا مطـابق اسـتاندارد             بایستی از موا   کلیه اجزائی که در معرض خوردگی قرار دارند می        
 . گالوانیزه گرم شوند1461شماره 

 شمارنده برقگیر -3

بایستی دارای اجزاء استاتیکی با شمارنده الکترومکانیکی بدون نیاز به منبع تغذیه کمکی و مناسـب کـار دائـم                     شمارنده برقگیر می  
 .باشد

قسـمتهای  . م و دارای توانایی ایستادگی مکرر و بدون خرابی در مقابل حداکثر جریـان برقگیـر باشـند                 بایستی مقاو  ها می   شمارنده
داخلی شمارنده باید از شرایط جوی محل کار متأثر نگردند و از محفظه مقاوم در برابر هوا استفاده شود که در آن امکان مشاهده مقدار 

 .خلی فراهم گرددثبت شده بدون در معرض هوا قرار گرفتن اجزاء دا
 . شمارنده باید در مسیر اتصال اصلی برقگیر به نحوی متصل شود که امپدانس موجی آن تغییر چندانی نکند

برای اینکه شمارنده را بتوان بدون خارج کردن برقگیر از سرویس، اتصال کوتاه نموده و از مدار خارج کرد باید اتصـاالت بـا پـیچ                          
 .انجام گیرد

ترمینال خروجی شمارنده بایـد توسـط   . دار به شمارنده متصل گردد  نسبت به زمین عایق باشد و توسط کابل عایق پایه برقگیر باید  
بایستی استقامت مکانیکی و حرارت کـافی        دار و اتصاالت لخت می     کابل عایق . هادی مسی لخت مستقیماً به زمین اتصال داشته باشد        

 .د داشته باشن،ای که به عهده دارند برای وظیفه
این وسیله باید به نحوی نصب شود که دامنه         . کننده جریان نشتی بایستی به عنوان قسمتی از شمارنده ضربه تهیه گردد            یک حس 

دهنـده عملکـرد صـحیح     مقدار حد غیر مجاز جریان نشتی که نشان. راحتی از روی سطح زمین قابل رویت باشد       جریان نشتی بتواند به   
 .گذاری گردد قرمز عالمتباشد باید با رنگ  برقگیر می
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  پالک مشخصات برقگیر-4

پالک شناسایی باید در مکان . بایستی به پالک مشخصات از جنس فوالد ضدزنگ یا آلومینیوم آنودایز شده مجهز گردد برقگیر می
 :ای نصب شود و اطالعات زیر را نشان دهد قابل مشاهده

 ولتاژ کار دائم -
 ولتاژ نامی -
  فرکانس نامی -
 نامی تخلیه جریان  -
 چه اطمینان بر حسب کیلوآمپر مؤثر جریان تخلیه نامی دری -
 کالس تخلیه خط -
  سطح استقامت آلودگی محفظه -
 ی آن با نوع و مشخصه برقگیر کاملنام کارخانه سازنده یا عالمت تجار -
 سال ساخت -
 سریالشماره  -

 .د شده انجام گیردهای روی پالک مشخصه باید با حکاکی، قلمکاری یا سایر روشهای تأیی نوشته

  آزمونها-5

 مشتمل بر آزمونهـای زیـر    60099-4 شماره IECاستاندارد  مطابق بایستی تحت آزمونهای نوعی، جاری و پذیرش       برقگیرها می 
 :قرار گیرند

  آزمونهای نوعی-5-1

 .بایستی انجام گیرد با توجه به نوع مقره آزمونهای زیر می

 ای چینیه  برای مقره آزمونهای نوعی -5-1-1

 قی برای محفظه در حالت خشک و خیسآزمون استقامت عای -
 ت بدست آوردن سطوح حفاظتی برقگیرمانده جه آزمون ولتاژ باقی -
فشارهای مختلف بدون   آزمون استقامت در برابر موج ضربه جریان با دوره طوالنی برای نشان دادن توانایی برقگیر جهت تحمل                   -

 خرابی برقگیر
 ر جهت تحمل جریانهای اتصال کوتاهاطمینان جهت نشان دادن توانایی محفظه برقگیآزمون تخلیه دریچه  -
 آزمون آلودگی مصنوعی -
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 ری حرارتی برقگیر تحت شرایط مشخصآزمون وظایف عملکرد جهت نشان دادن پایدا -
 آزمون تخلیه جزئی -

 های پلیمری  آزمونهای نوعی برای مقره-5-1-2

 آزمونهای عایقی بر روی محفظه برقگیر -
 آزمونهای استقامت در برابر موج ضربه جریان با دوره طوالنی -

 عملکردیآزمونهای  -

 دهنده خطا کننده برقگیر یا نشان آزمونهای قطع -

 آزمون آلودگی مصنوعی -

 های مکانیکی مشخص  دادن توانایی برقگیر در مقابل نفوذ رطوبت پس از قرارگیری تحت تنش آزمون نفوذ رطوبت جهت نشان -

ایـن آزمـون    (ی برقگیر برای اسـتقامت در شـرایط آب و هـوایی مشـخص               ایش آب و هوایی جهت نشان دادن توان       آزمون فرسای  -
 ).  انجام گیردپلیمری داخلیبایستی بر روی برقگیرهای  نمی

  آزمونهای جاری -5-2

 گیری ولتاژ مرجع اندازه -
 )60270 شماره IECدارد براساس استان(آزمون تخلیه جزئی و اغتشاش ناشی از تماس هر واحد برقگیر  -
 بندی شده  برقگیرهای با محفظه آبآزمون نشتی برای -
 آزمون عملکرد شمارنده موج ضربه -
 جریان برای برقگیر های چند ستونهآزمون توزیع  -
 مانده آزمون ولتاژ باقی -

  آزمونهای پذیرش-5-3

ک به ریشه سوم تعـداد کـل برقگیرهـای سـاخته       آزمونهای زیر بر روی تعدادی از برقگیرها که برابر کوچکترین عدد صحیح نزدی            
 :بایست انجام شود باشد، می شده می

 اژ با فرکانس شبکه در جریان مرجعگیری ولت اندازه -
 ه ناشی از جریان ضربه صاعقه نامیماند آزمون ولتاژ باقی -
 ر ولتاژ کار دائم براب05/1برابر  ثانیه و ولتاژی 10آزمون تخلیه جزئی در ولتاژ نامی با مدت زمان کمتر از  -
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 ها و مدارک  نقشه-6

  مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند-6-1

 شده برقگیر  تکمیل(II)جدول  -
  مشخصات فنی برقگیر و شمارنده آنکاتالوگ و کتابچه -
 ای از گزارش آزمونهای نوعی خالصه -
 های ابعادی نقشه -
 ههای فنی مناقص تثنائات بر مشخصهای از اس شرح خالصه -

 لیست برقگیرهای فروخته شده -
 لیست لوازم مخصوص -
 لیست لوازم یدکی -

  مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید-6-2

بنـدی، حمـل،    گـذاری، بسـته   ای، عالمـت  های الکتریکی و مکانیکی مربوط به طراحی، ساخت، آزمونهای کارخانـه      مدارک و نقشه  
 باید ارسـال    ،شوند باشند ولی به آنها محدود نمی      برداری و عملکرد برقگیر که به شرح زیر می         انبارداری، نصب و آزمونهای محلی، بهره     

 :گردد
 طلوب برقگیر ساخته شده از هر نظرمحاسبات طراحی الزم برای اثبات کیفیت م -
 باشد فشارقوی مربوط به آن نیز میهای ابعادی و مقاطع برقگیر که شامل ترمینالهای  نقشه -
 های فلزی و فونداسیونها پایهروی بارگذاری  -
  مشخصات  پالک نقشه -

 نقشه مدار داخلی -

 ای دستورالعمل تعمیرات دوره -

 برداری از برقگیر  شرایط مختلف بهرهءقرائت جریان نشتی کنتور به ازا -

 ای کنتور و برقگیر تست شیت آزمایش دوره -
 بندی جزئیات بسته -
 برداری و نگهداری برقگیر ی، بهرهازاند دستورالعمل حمل، انبارداری، مونتاژ، نصب،راه -
 نی قابلیت جذب انرژی ویژه برقگیرمدارک مربوط به منح -
 دستورالعمل آزمونهای محلی -
 لیست تجهیزات -
 گواهی موفق بودن آزمونهای جاری -
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 اسناد آزمونهای نوعی -
 جداول کار و گزارش پیشرفت ماهانه -
 های برابر ساخت نقشه -
 د و تنظیمهای مونتاژ، مونتاژ مجددستورالعمل -

 بندی، حمل و نصب  بسته-7

های مخصوصی که حفاظت در مقابـل نیروهـای    بایستی در جعبه  میرقگیر حین حمل و نقل، این تجهیز  جهت اطمینان از ایمنی ب    
ها در تمامی زمان حمـل و نقـل و انبـارداری در جهـت                 الزم است که صندوق   . دبندی شو   نند بسته ک  ناشی از حمل و نقل را فراهم می       

 . ها نشان داده شده روی زمین قرار گیرند هایی که روی صندوق صحیح به وسیله پیکان
 .بایستی از انتها برداشته شوند و حرکت افقی داشته باشند زیرا خطر افتادن وجود دارد ها نمی صندوق

بایسـتی بـه      نادرسـت مـی   قبل از خارج کردن واحدهای برقگیر، هر صندوق جهت بررسی صدمات ناشی از افتادن یا حمل و نقل                   
 .دقت مورد بازرسی قرار گیرد

 .ای به مقره چینی برقگیر قابل مشاهده باشد  طراحی شود تا هر صدمهای  روزنهبایستی ها می در هر سمت صندوق
ـ . مورد بازبینی قرار گیردبه دقت بررسی وقوع صدمات احتمالی     جهت  بایستی    میاز صندوق   شدن  برقگیر پس از خارج      وع اگر هر ن

 .بایستی نصب شود ای مشاهده شود یا احتمال آن وجود داشته باشد، برقگیر نمی صدمه
 .بایستی مطابق با دستورالعمل سازنده نصب گردد برقگیر می

 اندازی  های راه  بررسی و آزمون-8

رد تا مشـخص شـود کـه        اندازی صورت گی    شود که پس از نصب و تکمیل اتصاالت برقگیرها، روی آنها آزمونهای راه              پیشنهاد می 
 . آسیبی نرسانده استبرقگیرحمل و انبارداری به 

  بررسی اولیه-8-1

 )استراکچر و ترمینال فشارقوی( بررسی محکم بودن اتصاالت  -
 بررسی محکم بودن سیم اتصال زمین -
 ها و تمیز نمودن آنها بررسی وضعیت ظاهری مقره -

 اندازی  آزمون راه-8-2

 با مگرگیری مقاومت عایقی  اندازه -
 یتگیری جریان نش اندازه -
 آزمایش صحت عملکرد کنتور برقگیر -
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  برقگیرها(I)جدول شماره

 های برقگیر  مقادیر نامی و مشخصه
 توضیحات  ردیف های با ولتاژ نامی مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

kV 20  kV 33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 
        :مشخصات سیستم 1

 kVrms 20 33 66/63 132 230 400 تاژ نامی سیستم ول 1-1
 kVrms 24 36 5/72 145 245 420 حداکثر ولتاژ سیستم  1-2
 Hz 50 50 50 50 50 50  فرکانس نامی سیستم  1-3
 * * * * * *  نوع زمین شدن نقطه نوترال سیستم 1-4
 sec 3 3 3-1 3-1 1 1 حداکثر مدت زمان اتصال کوتاه در سیستم  1-5
 حداکثر مقـدار اضـافه ولتـاژ موقـت و مـدت             1-6

 * * * * * *kV/sec زمان استمرار آن 

 سطح عایقی تجهیزات در برابر موج ضربه  1-7
 kVpeak 145/125/95 170/145 325 650/550/450 1050/950/850/750/650 1425/1300/1175/1050 صاعقه 

سطح عایقی تجهیزات در برابر موج ضربه  1-8
 1050/950/850 ــــ ـــ __ __ __ kVpeak دزنی کلی

 * * * * * * kArms جریان اتصال کوتاه سیستم در محل برقگیر  1-9
 * * * * * __   برقگیر  نصب ضریب زمین سیستم در محل 1-10

        :عملکردشرایط  2
 C 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40 55/50/45/40° حداکثر درجه حرارت محیط  2-1
 -C 40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25- 40-/35-/30-/25° حداقل درجه حرارت محیط  2-2

 * * * * * * C° حداکثر متوسط دمای روزانه 2-3
 m 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 2500/2000/1500/1000 ارتفاع از سطح دریا  2-4
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  برقگیرها(I)ادامه جدول شماره
 توضیحات  ردیف های با ولتاژ نامی  مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 
 95/95/90بیش از 95/95/90بیش از 95/95/90بیش از 95/95/90بیش از 95/95/90بیش از 95/95/90بیش از % رطوبت نسبی  2-5
/ سنگین/  متوسط/ سبک  نوع آلودگی 2-6

 ویژه/ خیلی سنگین
/ سنگین/  متوسط/ سبک

 ویژه/ خیلی سنگین
/ سنگین/  متوسط/ سبک

 ویژه/ خیلی سنگین
/ سنگین/  متوسط/ سبک

 ویژه/ خیلی سنگین
/ سنگین/  متوسط/ بکس

 ویژه/ خیلی سنگین
/ سنگین/  متوسط/ سبک

 ویژه/ خیلی سنگین
 * * * * * * W/m2 میزان تشعشع خورشیدی 2-7
 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 35/0/3/0/25/0/2/0 35/0/3/0/25/0/2/0 شتاب زمین لرزه بر حسب شتاب ثقل زمین 2-8
 m/sec 45/40/35/30 45/40/35/30 45/40/35/30 45/40/35/30 45/40/35/30 45/40/35/30 حداکثر سرعت باد 2-9
 m/sec 20 20 20 20 20 20 حداکثر سرعت باد در شرایط یخ  2-10
 * * * * * *  تعداد روزهای رعد و برقی در سال 2-11
 mm 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 25/20/10/5 ضخامت بار یخ  2-12
 ** ** ** ** ** **  برداری شرایط غیر عادی بهره 2-13

        :وظایف برقگیر 3
 بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی  درونی/بیرونی کالس  3-1
 فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین  نحوه اتصال به سیستم 3-2
محل قرارگیری برقگیرهـا و فاصـله آنهـا تـا            3-3

 m آخرین تجهیز مورد حفاظت
از روی نقشه جانمایی و بنا 

به نظر مهندس طراح 
 .گردد مشخص می

از روی نقشه جانمایی و بنا 
به نظر مهندس طراح 

 .گردد مشخص می

از روی نقشه جانمایی و بنا 
دس طراح به نظر مهن

 .گردد مشخص می

از روی نقشه جانمایی و بنا 
به نظر مهندس طراح 

 .گردد مشخص می

از روی نقشه جانمایی و بنا 
به نظر مهندس طراح 

 .گردد مشخص می

از روی نقشه جانمایی و بنا 
به نظر مهندس طراح 

 .گردد مشخص می
        :مشخصات برقگیر 4

 kVrms ولتاژ کار دائم برقگیر  4-1
≤

3
24

 ≤
3

36
 ≤

72/5
3 ≤ 145

3 ≤
245

3 ≤
420

3 

 kVrms 24/21/18 36/33/30 72/66/60/54 132/120/108 228/216/204/192/180 396/378/360/342 ولتاژ نامی برقگیر  4-2
 IECکالس تخلیه خط مطابق با اسـتاندارد         4-3

 5/4/3 4/3/2 3/2 3/2 3/2 3/2  60099-4شماره 
 20/8 جریـان نـامی تخلیـه بـا شـکل مــوج       4-4

 kApeak 10 10 10 10 10 20/10 میکرو ثانیه
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  برقگیرها(I)ادامه جدول شماره 
 توضیحات  ردیف های با ولتاژ نامی یستممشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی س

kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 
        :مانده ولتاژهای  باقی 4-5
 * * * * * * kVpeak  میکرو ثانیه20/8حداکثر ولتاژ باقی مانده در مقابل موج صاعقه  4-5-1
 * * * * * * kVpeak  میکرو ثانیه80/30مانده در مقابل موج کلیدزنی  حداکثر ولتاژ باقی 4-5-2

 * * * * * *  :سطوح استقامت عایقی محفظه برقگیر در شرایط استانداردحداقل  4-6
 * * * * * * kVrms در برابر ولتاژ فرکانس قدرت  4-6-1
 * * * * * * kVpeak در برابر موج صاعقه استاندارد  4-6-2
 * * * * * * kVpeak در برابر موج کلیدزنی استاندارد  4-6-3

 * * * * * * mm فاصله خزشی مقره برقگیر 4-7
 بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر/ بلی  در حین کار وجود دارد؟ آیا قابلیت شستشو مقره برقگیر 4-8
 خاکستری/ای  قهوه خاکستری/ ای  قهوه خاکستری/ ای  قهوه خاکستری/ ای  قهوه خاکستری/ ای  قهوه خاکستری/ ای  قهوه  رنگ مقره برقگیر 4-9
 پلیمری/چینی پلیمری/چینی پلیمری/چینی پلیمری/چینی پلیمری/چینی پلیمری/چینی  نوع مقره 4-10

        : تجهیزات و متعلقات اضافی 5
 بلی بلی * * * * فاز سه/ فاز تک ) خیر/ بلی (؟باشند آیا شمارنده موج ضربه مورد نیاز می 5-1
 مجهز به عقربه مجهز به عقربه مجهز به عقربه مجهز به عقربه هز به عقربهمج مجهز به عقربه  نوع شمارنده 5-2

 * * * * * * خیر/بلی باشد؟ شمارنده موج ضربه مجهز به جریان نشتی می 5-3
یکعــدد در هــر  تعداد شمارنده موج ضربه 5-4

یکعـدد در   / فاز
 هر سه فاز

* * * * * * 
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  برقگیرها(I)ادامه جدول شماره
 ت توضیحا ردیف های با ولتاژ نامی  مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم

kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 
 بلی بلی بلی بلی  بلی  بلی  خیر/ بلی ؟ده استآیا پایه برقگیر عایق ش 5-5
 * * * * * * ای میله/ای صفحه نوع ترمینالهای فشار قوی 5-6
 بلی بلی خیر خیر خیر خیر خیر/ بلی ؟اشدب آیا حلقه کرونا مورد نیاز می 5-7
 *** *** *** *** *** *** خیر/بلی باشد؟ آیا نمایش دهنده جریان نشتی قابل حمل مورد نیاز می 5-8

 .گردد   با نظر مهندس طراح انتخاب می*
 :گردد برداری شامل موارد زیر می  شرایط غیرعادی بهره**

 .د سطح عایقی و متعلقات آن گردددود و بخارهایی که ممکن است باعث فسا -
 .وجود بیش از حد رطوبت، نم، باران و بخار آب -
 .و غبار، گاز و دود مخلوطهای قابل انفجار متشکل از گرد -
 . نیروهای اهرمی بزرگ ولرزه، ارتعاش، سرعت زیاد باد، بارگذاری سنگین یخ زمین: شرایط غیرعادی مکانیکی مانند -
 .نقل و انبار کردنشرایط غیرعادی هنگام حمل و  -
 .منابع تولیدکننده حرارت در مجاورت برقگیر -

 .بردار انتخاب شود  بهتر است با نظر بهره***
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  برقگیرها(II)جدول شماره

 شده برقگیرها که باید توسط پیشنهاددهنده بهمراه مناقصه ارائه گردد های تضمین  خصوصیات  فنی داده
 های با ولتاژ نامی  لتاژی سیستممشخصات فنی جهت سطوح و

 توضیحات  ردیف
kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 

        :اطالعات عمومی 1

        نام سازنده و نام کشور سازنده 1-1
        عالمت مشخصه 1-2
        ZnOنام سازنده قرص   1-3
        درونی/بیرونی کالس  1-4
        استاندارد اجرائی 1-5
        :مشخصات محل و شرایط محیطی 1-6
       C° حداکثر درجه حرارت محیط در طراحی  1-6-1
       C° حداقل درجه حرارت محیط در طراحی  1-6-2
       C° حداکثر دمای متوسط روزانه 1-6-3
       m ارتفاع از سطح دریا در طراحی  1-6-4
        میزان آلودگی 1-6-5
       mm  ضخامت مجاز یخ حداکثر 1-6-6
       g شتاب زلزله در طراحی 1-6-7
       m/s حداکثر سرعت مجاز باد روی برقگیر  1-6-8

/ هـا  نقشـه / طرحهـا / مدارک الزم شامل گزارشهای آزمونهـا      1-7
/ کتابچـه آموزشــی / راهنمــای تعمیـرات و نصــب / کاتالوگهـا 

 رخی/بلی لیست اقالم یدکی موجود است/ مراجع

      

        :مقادیر نامی و مشخصات 2
       kVrms ولتاژ کار دائم   2-1
       kVrms ولتاژ نامی برقگیر  2-2
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  برقگیرها(II)ادامه جدول شماره

 های با ولتاژ نامی   مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم
 توضیحات  ردیف

kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 
       Hz  نامی فرکانس 2-3

       kVrms ) در دمای محیط مشخص شده(ولتاژ مرجع  2-4
       A ) در دمای محیط مشخص شده(جریان مرجع  2-5
        :)در دمای محیط مشخص شده(ان دائمیجری 2-6
       mA مؤلفه اهمی  2-6-1
       mA مؤلفه خازنی  2-6-2
       mA کل جریان دائمی 2-6-3

        :ثانیه میکرو20/8موج   صاعقه با شکلمانده در جریان حداکثر ولتاژ باقی 2-7
       kVpeak  کیلوآمپر5با پیک جریان معادل با  2-7-1
       kVpeak کیلوآمپر10با پیک جریان معادل با  2-7-2
       kVpeak کیلوآمپر20با پیک جریان معادل با  2-7-3

        : میکروثانیه80/30 کلیدزنی با شکل موج مانده در جریان قیکثر ولتاژ باحدا 2-8
       kVpeak  آمپر500با پیک جریان  2-8-1
       kVpeak با پیک جریان یک کیلوآمپر 2-8-2
       kVpeak  کیلوآمپر2با پیک جریان  2-8-3
       kVpeak کیلوآمپر 3با پیک جریان  2-8-4

 میکـرو   20/1 با شیب تند با شکل مـوج         نمانده برای جریا   اقیثر ولتاژ ب  حداک 2-9
 :ثانیه

       

       kVpeak  کیلوآمپر10با پیک جریان  2-9-1
       kVpeak  کیلوآمپر20با پیک جریان  2-9-2
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  برقگیرها(II)ادامه جدول شماره

 توضیحات  ردیف  های با ولتاژ نامی  مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم
kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 

       kApeak جریان تخلیه نامی  2-10
        60099-4شماره  IECکالس تخلیه خط مطابق با استاندارد 2-11
       kJ/kV(UR) قابلیت جذب انرژی ویژه برقگیر  2-12
       خیر/ بلی ؟تآیا منحنی مشخصه ولتاژ فرکانس قدرت برحسب زمان ارائه شده اس 2-13
       pC  برابر ولتاژ کار دائم 05/1حداکثر سطح تخلیه جزئی در  2-14
       kApeak استقامت در مقابل جریانهای ضربه با دامنه زیاد و مدت زمان کم  2-15
        ):موج مستطیلی(استقامت در مقابل جریانهای ضربه با دامنه کم و مدت زمان طوالنی  2-16
       kA مقدار پیک جریان 2-16-1
       µsec محدودۀ زمانی مقدار پیک جریان 2-16-2

       kA-sec قابلیت جریانی دریچه اطمینان  2-17
تحمــــل حرارتــــی نســــبت بــــه تخلیــــه یــــک مــــوج کلیــــدزنی روی خطــــی  2-18

 : با مشخصات زیر
       

       µsec/kA تحمل حرارتی 2-18-1
       km طول خط 2-18-2
       Ω امپدانس موجی خط 2-18-3
       kVpeak ولتاژموج کلیدزنی 2-18-4

گیری شده در  حداکثر ولتاژ تداخل رادیویی اندازه 2-19
3

1.1Um و در فرکانس یک مگا هرتز   µV 
      

 آیا سطوح حفاظتی و جریانهای نشتی تحت تأثیر آلودگی  2-20
گیرند؟  قرار می خیر/ بلی   

      

        :مشخصات ظاهری 3
       mm×mm )ارتفاع× قطر ( به کار رفته در برقگیر ZnOابعاد قرص  3-1
       mm ابعاد برقگیر  3-2
       kg وزن کل برقگیر  3-3
        بندی برقگیر  روش آب 3-4
        بندی برقگیر روشهای بکار رفته برای آزمون آب 3-5
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  برقگیرها(II)ادامه جدول شماره

 توضیحات  ردیف های با ولتاژ نامی   مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم
kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 

        :مشخصات مقره برقگیر 4
        کامل سازندهنوع و عالمت مشخصه  4-1
        سازندهکشور  4-2
        جنس 4-3
       mm  مقره ماکزیمم قطر 4-4
       mm فاصله خزشی  4-5
       خیر/ بلی آیا قابلیت شستشو در حین سرویس وجود دارد؟ 4-6
        )در صورت وجود(اده شده روی مقره نوع گریس استف 4-7
        :ولتاژ تحمل در مقابل اضافه ولتاژهای فرکانس قدرت 4-8
       kVpeak در شرایط خشک  4-8-1
       kVpeak در شرایط خیس  4-8-2

          تعداد مقره به کار رفته در هر فاز 4-9
       kVpeak استقامت در برابر موج صاعقه  4-10
       kVpeak استقامت در برابر موج کلیدزنی  4-11
        :حد تحمل نیروی خمشی استاتیک 4-12
       N نیروی افقی  4-12-1
       N نیروی عمودی 4-12-2

       N حد تحمل نیروی خمشی دینامیک  4-13
        نوع مقره 4-14

        :شمارنده موج ضربه 5
        نوع و عالمت مشخصه کامل سازنده 5-1
        کشور سازنده 5-2
       kApeak ) میزان حداقل جریان برای عملکرد(حساسیت شمارنده موج  5-3
بـر حسـب زمانهـای    شکل موج آزمایشی برای تضمین عملکـرد     5-4

 µsec/ µsec پیشانی و پشت موج
      

 



 جداول
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  برقگیرها(II)ادامه جدول شماره

 توضیحات  ردیف های با ولتاژ نامی   مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم
kV20 kV33 kV66/63 kV132 kV230 kV400 

       V افتد   آزمون عملکرد شمارنده روی آن میپیک ولتاژی که در هنگام 5-5
آیا از یک نمایش دهنده جریان برای نشان دادن جریان دائمی برقگیـر          5-6

 خیر/بلی شود؟  استفاده می
      

       خیر/بله شود؟  آیا درموقع خرابی برقگیر آالرم داده می 5-7
       mA اندازه جریان دائمی هنگام خرابی برقگیر 5-8
/ یکعــدد در هــر فــاز تعداد شمارنده  5-9

 یکعدد برای سه فاز
      

       mA ماکزیمم محدوده  صفحه نشان دهنده جریان نشتی 5-10
        گیر  و برقشمارندهکابل ارتباطی بین  5-11
        سازنده و نوع 5-11-1
       kV سطح استقامت الکتریکی کابل 5-11-2
       mm2 ع کابلسطح مقط 5-11-3

        :ترمینالها 6
       ای  میله/ای صفحه نوع ترمینالها  6-1
        جنس مواد 6-2
       kVrms ولتاژ شروع کرونا  6-3
       kArms جریان نامی 6-4
        :حد تحمل نیروی خمشی استاتیک 6-5
       N نیروی افقی  6-5-1
       N نیروی عمودی  6-5-2

       N حد تحمل نیروی خمشی دینامیک  6-6
       خیر/بلی آیا حلقه کرونا مورد استفاده قرار گرفته است؟  6-7
        تعداد حلقه کرونا 6-7-1
       mm قطر حلقه کرونا 6-7-2
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 این نشریه
ــوان   ــا عن ــی  "ب ــومی و اجرای ــی عم ــات فن   مشخص

 در برقگیرهـا  –خطوط فوق توزیع و انتقال       ،ها پست
جلد اول از مجموعه دو جلدی       "قوی های فشار   پست
طراحی، ساخت، مباحث مربوط به در این مجلد . است

، برچسـب گـذاری،   بازرسی، آزمـون هـای کارخانـه ای      
 حمــل، نصــب، انبــارداری و آزمــون هــای راه انــدازی

برقگیرها به دو زبان  فارسی و انگلیسـی ارائـه شـده             
 .است

 




