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 01I-01-SPC-00SI-EU-B-ILSF    
پست    یک دستگاه ساختشرح کلی کار و مشخصات فنی پروژه 

   پست کامپکت دو دستگاه  و  کامپکت  پاساژ

   2  از  1صفحه  

 ه پروژمعرفی   -1

 :عبارت است از

های فنی  و انجام آزمون  ۳مدارک ذکر شده در بند    مطابق  ساختهپیشپست پاساژ کامپکت    یک دستگاه   تامین تجهیزات و ساخت  -1

 ساخت. های چون های فنی و نقشهو ارائه تاییدیهشرکت توزیع برق قزوین شرکت توانیر و های وزارت نیرو، دستورالعمل  مطابق

  1کیلو ولت آمپر مطابق جدول  250و  1250 هایبا ظرفیت ساختهپیش دستگاه پست ترانس کامپکت دو تامین تجهیزات و ساخت  -2

شرکت توانیر و شرکت توزیع برق قزوین و  های وزارت نیرو، دستورالعمل  های فنی مطابقو انجام آزمون  ۳مدارک ذکر شده در بند  و 2و 

  ساخت.های چون های فنی و نقشهارائه تاییدیه
 

 های خریدار خواسته (  1جدول 

 ردیف  نوع خواسته  خواسته خریدار 

 1 ( KVAظرفیت پست )  250 1250

 رو زمینی آدم رو با بدنه فلزی 

 )احداث فونداسیون در محل(   

   آدم رو با بدنه فلزیغیر  رو زمینی  

 )احداث فونداسیون در محل( 
 2 نوع پست

 ۳ کفپوش عایقی استاندارد ضد حریق داشته باشد  داشته باشد 

  و ترانس مشخصات تابلوها

ضعیف و فشار متوسط باید با تکمیل دستورالعمل تعیین الزامات،  مشخصات تابلوهای فشار  

 های مربوطه مشخص و پیوست گردد. معیارهای ارزیابی فنی و آزمون 
 1 تابلو های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط 

AIS AIS  2 نوع تابلوی فشار متوسط 

 ۳ ترانسفورماتور توزیع  روغنی هرمتیک  روغنی با منبع انبساط 

 4 نوع بوشینگ ترانسفورماتور روغنی  سرامیکی  سرامیکی 

 ساختهپیش مشخصات عمومی پست 

 1 جنس بدنه فلزی  فلزی روغنی  فلزی روغنی 

 در حد متعارف  در حد متعارف 
بینی شده برای نصب  حداکثر فضای پیش 

 ( )بدون محدودیت  پست
2 

 میلیمتر مربع   95 میلیمتر مربع   95
از    XLPEحداقل سطح مقطع کابل مسی  

 تابلوی فشار متوسط به ترانسفورماتور 
۳ 

RAL 7035 RAL 7035  4 کد رنگ بدنه 

 5 جنس لوالی درب استیل  استیل 

 Aمدل  -دستورالعمل توانیر  1مطابق پیوست   Aمدل  -دستورالعمل توانیر  1مطابق پیوست  
چیدمان تجهیزات داخلی برای پست های  

 روزمینی
6 

 7 دیاگرام تک خطی باشد پیوست می به   باشد پیوست می به  

 

 

 



 

 01I-01-SPC-00SI-EU-B-ILSF    
پست    یک دستگاه ساختشرح کلی کار و مشخصات فنی پروژه 

   پست کامپکت دو دستگاه  و  کامپکت  پاساژ

   2  از  2صفحه  

 برداری ( شرایط اقلیمی و محیطی محل نصب و بهره  2جدول 

 ردیف  شرح مشخصه  واحد مقدار  ردیف  شرح مشخصه  واحد مقدار 

574 2W/m 
حداکثر میزان تابش نور خورشید  

 در ظهر روز آفتابی 
11 0.4    /20 KV  1 ولتاژ نامی 

۳1 m/s  50 12 حداکثر سرعت باد Hz  2 فرکانس نامی 

110 Km/h  ۳ تعداد فازهای سیستم  - ۳ 1۳ تحمل در برابر فشار باد 

۳5 Co  24/    0.44 14 ترین روزمتوسط دمای گرم KV  4 حداکثر ولتاژ سیستم 

25 Co سنگین  15 متوسط دمای سالیانه - 
نوع منطقه از نظر شرایط  

 بارگذاری 
5 

25- Co  6 رطوبت نسبی  % 7۳ 16 حداقل درجه حرارت محیط خارج 

45 Co  ۳0 17 حداکثر درجه حرارت محیط خارج mm 7 ضخامت بار یخ 

 8 ارتفاع از سطح دریا  m 141۳ 18 میزان آلودگی محیط mm/Kv )سبک(   16

 9 شتاب زمین لرزه  g ۳5/0 19 نوع منطقه از نظر خوردگی - سبک 

 10 سطح ایزوکرونیک منطقه  Day/year ۳1 20 محل نصب  - فضای باز 

 

  خطی تک  هایدیاگرام مشخصات فنی، الزامات و  -2

 گردد:  مدارک زیر به صورت پیوست ارائه می

 شرکت توزیع نیروی برق قزوین.  مطابق نظرمشخصات فنی و الزامات ساخت پست کامپکت پاساژ  •

 شده توسط شرکت توزیع نیروی برق قزوین.  ارائهخطی پست پاساژ تک شمای •

 .تهیه شده توسط خریدار و  کیلو ولت آمپر مطابق با نیازهای پروژه 1250خطی پست ترانس کامپکت تک دیاگرام •

 کیلو ولت آمپر مطابق با نیازهای پروژه و تهیه شده توسط خریدار. 250خطی پست ترانس کامپکت تک دیاگرام •

 کیلو ولت تهیه شده توسط شرکت توانیر  20ساخته های پست پیشالزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزموندستورالعمل تعیین  •

 

 
 



 ( 1پیوست 

 مشخصات فنی، الزامات و معیارهاي ارزیابی پست پاساژ  
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شرکت توزیع نیروي برق استان قزوین
معاونت مهندسی و برنامه ریزي

دفتر مهندسی و نظارت

مشخصات فنی، الزامات و معیارهاي ارزیابی پست پاساژ چشمه نور ایران

خواسته خریدارنوع خواسته
ر محل)رو زمینی آدم رو با بدنه فلزي (احداث فوندانسیون دنوع پست  
فلزي روغنیجنس بدنه

سکسیونر قابل قطع زیر بـار  
کلید قدرت تـابلوي فشـار   و 

AISمتوسط و تعداد آنها 

آمپرSF6630یاخال یکتعداد بریکر فشار متوسط
آمپر SF6630نوع : 2تعداد با قابلیت موتور دار شدن در آیندهسکسیونر
آمپر SF6630نوع : 2تعداد رموتورداسکسیونر

و مجهـز )و بدون هرگونه کلید(کامال مجزا از سلولهاي دیگراندازه گیري فشار متوسطسلول
اینتـرالك  همچنـین وبه میکرو سوئیچ جهت قطـع بـرق در صـورت بـاز شـدن درب سـلول      

با درب دژنکتورمکانیکی

ل (بدون ترمینا0.5کالس دقت نقشه)مطابق مشخصات ارائه شده (CT   :3تعداد 
جریانی در مسیر کنتور)

بدون (5.ولت آمپر کالس دقت 30(مطابق مشخصات ارائه شده نقشه)PT:2تعداد 
ترمینال ولتاژي در مسیر کنتور)

1*185ورود و خروج  پستنوع و سطح مقطع کابل فشار متوسط 
)0,5نشانگر خطا CT(کالس دقت دست در سلول جانبییکتابلو فشار متوسطوجود نشانگر خطا روي سکسیونر ورودي

استیل ضد زنگ و مقاوممشخصات لوال و قفل
دارا بودن حداقل ابعاد ممکن با رعایت زیبایی ابعاد بیرونی پست  

شیروانی دو طرفه شیروانی یک طرفه نوع سقف
زیر عالمت خطر"خطر برق"عبارت با ذکر-بلهپستهايدربتمامی ي نصب آرم شرکت، آرم ایمنی و عالمت خطر رو

یک طرفتعداد سمت دسترسی به تجهیزات
طریق ازOver current , Earth Fault، (داراي سیستم مانیتورینگ و نمایشگرهاي خطا ) با قابلیت قطع حین آمپر2همراه با فیوز PTو تغذیه از UPSبا منبع وجود رله ثانویه

دژنگتور
تغذیه موتور دیژنکتور و سکسیونر هاي موتر دار از فشار ضعیف با وایزینگ جداگانه به همراه نصب  ترمینال در تابلو 

و تجهیزاتمشخصات الکتریکی شبکه
Hz(kV20 /24 /3/50(فرکانس نامی/تعداد فازهاي سیستم/ eU(max)حداکثر ولتاژ سیستم / )eUولتاژ نامی سیستم (1
kV50 /60در حالت کنتاکت بازدقیقه1/ ولتاژ تحمل در حالت کنتاکت بستهدقیقه1ولتاژ تحمل 2
KV125/145حداقل ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه در حالت کنتاکت بسته/ در حالت کنتاکت باز3
s1حداقل مدت زمان نامی اتصال کوتاه4

مشخصات فنی عمومی پست
طبیعی--نوع سیستم تهویه5
مراحل زیر کاري در رنگ آمیزي بدنه فلزي 7

شامل تمامی مراحل چربی زدایی ، شستشو با آب -
1داغ ، فسفاته کاري ، زنگ زدایی 

میکرون)80(حداقل رنگ پودري الکترواستاتیکی--نوع پوشش بدنه پست8
کیلوگرم بر متر مربع 250با تحمل بار 2فلزي-)%1حداقل شب (با و میزن بارگذاريپست سقف ساختار نوع 9
3AB-IAC--کالس بندي ارك داخلی10

بکار بردن سیلر بعلت سرطان زا بودن و مسائل زیست محیطی مجاز نیست 1
باشد.سقف باید دو جداره2
.م ایمنی بهره بردار و هم افراد عادي را فراهم می کند، اهABکالس حفاظت نوع 3
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با استحکام مناسب و قابلیـت نصـب قفـل آویـز     1مکانیزم قفل درب ها با مهار نمودن از باال و پایین به بدنه پست11
الزامی است-وکتابی 

الزامی است--. اهرم نگهدارنده درب باز کردن لوال از بیرون ممکن نباشد12
IP23D-حداقل درجه حفاظت محفظه پست13

الزامی است-الزم جهت جابجایی و حمل و نقل اصولی و ایمن تمهیدات تسمه تراورس و سایر ارائه14
mm2بدنهحداقل ضخامت ورق فلزي15

mm4سازه کف(با پوشش گالوانیزه کف)
mm3(آلومینیوم آجدار یا گالوانیزه)پوشش کف

)0,5* 0,7( حداقلmm*دریچه دسترسی به کف پست  16
الزامی است--وجود ابزار مهار دریچه دسترسی به زیر زمین پست (در زمان باز بودن دریچه)17
الزامی است--درجه100زاویه باز شدن دریچه دسترسی به زیرزمین پست بیش از 18
الزامی است--قرار دادن نردبان دسترسی به زیرزمین داخل پست مجهز به سیستم ارت و تکیه گاه مناسب19
الزامی است--وجود میکرو سوئیچ روشنایی براي محفظه و زیر زمین پست20
2-3سالحداقل مدت زمان گارنتی تعویض قطعات–حداقل مدت زمان گارانتی تعویض کامل بدنه تابلو 21
30-10سالحداقل مدت زمان طول عمر تابلو–حداقل مدت زمان خدمات پس از فروش 22
متر بر ثانیه)34(معادل حداکثر Pa700حداکثر تحمل نیروي باد23
20KA2mm80-100با  جریان اتصال کوتاه –16KAحداقل مقطع شینه ارت با جریان اتصال کوتاه 24
الزامی است--،  سازه درب وکف تابلو و سرکابل هاMVیستم ارت شامل تابلو اجراي همبندي س25
الزامی است--ارت نمودن شیلد کابل فشار متوسط از یک سمت 26
2mm25حداقل سطح مقطع سیم حصیري بافته شده ارت درب ها27

MVA630جریان نامی قابل تحمل براي تجهیزات مدار 28
kA16/40حداقل جریان نامی تحمل  پیک /اتصال کوتاهامی تحملنجریانحداقل 29
الزامی است-PTپیش بینی فضاي مناسب جهت کنتور و مودم همراه با یک ترمینال و فیوز جهت تغذیه مودم از 30

تابلو فشار متوسط
بله-2سکسیونر جدا بودن محفظه قرار گیري اهرم عملکرد و وصل سکسیونر از محفظه قطع ، وصل ارت31
بله-وجود نگهدارنده کابل32
بله-وجود میمیک دیاگرام و نام سلول در تمامی سلولها و کلیدهاي تابلوي فشار متوسط33
بله-وجود روکش عایقی در کلیه شینه هاي تابلوي فشار متوسط34
بله-وجود کلید ارت در کلیه تابلوهاي فشار متوسط35
بله-توماسیون و کنترل از راه دور قابلیت ا36
cm75باس کوپلر-لوازم اندازه گیري-کلید قدرتعرض سلول37

سکسیونر قابل قطع زیر بار-رایزر
cm50

روغنی یا گالوانیزه-جنس ورق تابلوبدنه فشار متوسط  38
mm2حداقل ضخامت ورق تابلو

در صـفحات بغـل بنـد (پوشـش جـانبی) و ورق      حداقل ضخامت ورق هاي مورد اسـتفاده  
mm1,5پوشش سقف

الزامی است--انطباق ضخامت ورق دریچه انفجاربا تایپ تست
پودري الکترواستاتیک-رنگ تابلوپوشش نوع 

80میکرونحداقل ضخامت رنگ تابلو
IP2x-حداقل درجه حفاظت تابلو

cm100حداکثر عمق نشیمنگاه
cm165و پایهRTUداکثر ارتفاع تابلو(بدون در نظر گرفتن محل رله و ح

ثابت(فیکس)--ساختار تابلو39
از جلو--نحوه دسترسی40
گالوانیزه      ******--پوشش بدنهنوع 41

مکانیزم قفل سوئیچ خور نباشد.١
می باشد .6SFشفت عملکرد سکسیونر سه حالته قطع و وصل و ارت داخل گاز 2
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الزامی است--نصب قالب مناسب جهت سهولت حمل و نقل42
ز از آسـیب  میلیمتـر  بـراي جلـوگیري ا   2,5تابلو) با ورق حداقل نمـره سانتیمتري (کالف کف5پیش بینی پایه 43

الزامی است--حمل و نقل

mm370پیچ تا سینی تابلو اندازه گیريحداقل ارتفاع وسط سوراخ کابلشو سرکابل براي بستن 44
لزامی استا--جلوگیري از ورود حیوانات استفاده از گلند مناسب براي ورود و خروج کابل  و 45
الزامی است--تعبیه دریچه انفجار46
معمولی(حرارتی یا سرد)--نوع سرکابل47
الزامی است--وجود نگهدارنده کابل48
الزامی است--پیش بینی تمهیدات الزم براي اجراي اتوماسیون در آینده49
الزامی است--به بدنه تابلو)شینه اتصال به زمین(امتداد یافته در عرض و عمق تابلو و متصل50
در نظر گیري اینترالك هاي مکانیکی مناسب شامل موارد ذیل:51

درب تابلو موقعی باز شود که سکسیونر در وضعیت زمین قرار گیرد.               -
در حالتی که درب تابلو باز باشد امکان وصل سکسیونر وجود نداشته باشد.–
ن تغییر وضعیت مستقیم از وصل به ارت و بالعکس وجود نداشته باشد.در سکسیونر ها امکا-
ل لوازم ب سلوراز شدن دبد امکان سلول لوازم اندازه گیري داراي کوپل مکانیکی با سلول کلید قدرت ماقبل خود باشد در صورتی که سلول دیژنکتور در وضعیت ارت قرار بگیر-

اندازه گیري فراهم شود.  
م به صورت حک شدهههم به صورت برچسب و --)3Lو در آخر 1Lنحوه مشخص نمودن ترتیب فاز ها (از نگاه روبرو ، از داخل به بیرون ابتدا 52
2mm1.5ء مدار ترانسفور ماتور جریان)حداقل مقطع سیم کشی مدار کنترل(سیم کشی تابلو به استسنا53

2mm4دار ترانسفور ماتور جریان)حداقل مقطع سیم بندي مدار کنترل(م54
رسیم اري کلیه سو شماره گذاستفاده از سرسیم مناسب از لحاظ سایز و اندازه و نوع ، متناسب با سیم هاي تابلو 55

الزامی است--ها

الزامی است--رلهواستفاده از ترمینال جریانی (مجهز به سوکت تست) در مسیر ارتباط ترانسفورماتور جریان حفاظتی 56
الزامی است--کلید قدرت در مسیر فرمان تریپ رله(NO)استفاده از کنتاکت کمکی 57
الزامی است--50cmکننده میدان در سلول هاي سکسیونري با عرض وجود یکنواخت 58
استالزامی--نصب مقره خازنی و نمایشگر ولتاژ در کلیه سلول ها (بجز سلول لوازم اندازه گیري)59
الزامی است--وجود میمیک دیاگرام در تمامی سلول ها و  کلید ها60
الزامی است--نصب عالمت خطر روي درب-نصب آرم شرکت توزیع روي محفظه براي تابلوي نصب در فضاي آزاد61
صـب در فضـاي  بـراي ن نصب پالك مشخصات روي تابلو(بادوام و مقاوم در برابر باد، باران، سرما، گرما و خـوردگی  62

الزامی است--آزاد)

دوره اي برقرارگیري نقشه تک خطی و کارت بازدیدتعبیه محل -قابلیت درج برچسب و نام فیدر بر روي سلولها63
الزامی است--روي درب

ب در نصـ ارائه کاتالوگ و مشخصات فنی، نقشه ها با جزئیات و نقشه هاي شـماتیک فونداسـیون بـراي تابلوهـاي    64
الزامی است--فضاي آزاد 

2-3سالحداقل مدت زمان گارنتی تعویض قطعات–حداقل مدت زمان گارانتی تعویض کامل بدنه تابلو 65
30-10سالحداقل مدت زمان طول عمر تابلو–حداقل مدت زمان خدمات پس از فروش 66
الزامی است--قابلیت توسعه تابلو 67
تخت لبه گرد یا لوله اي–مسی --شکل شینه ها-اشینه هجنس68
240و گرد 300تخت لبه گرد 2mmحداقل مقطع شینه هاي اصلی 69

سکسیونر و کلید قدرت
سه وضعیتی6SF--نوع سکسیونر قابل قطع زیر بار70
Sealed Pressure--نوع محفظه کلید قدرت، محفظه گاز سکسیونر قابل قطع زیر بار71

الزامی است--6SFقرار داشتن تیغه ارت سکسیونر سه وضعبتی داخل محفظه 72
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گـازي و  ساله از لحاظ عدم نشتی در کلید هاي قدرت و سکسیونر ها (در هر دو حالـت 30حداقل مدت گارانتی 73
الزامی است--خال)

A630جریان نامی سکسیونر و کلید قدرت74
1مرتبهالکتریکی (قطع و وصل در جریان نامی)د عملکرد سکسیونر سه وضعیتیکالس و حداقل تعدا75

3E-100

1M-1000مرتبهمکانیکی(قطع و وصل)

5مرتبهالکتریکی (وصل اتصال کوتاه)
0M–1000مرتبهمکانیکی (قطع و وصل در جریان نامی)کالس و حداقل تعداد عملکرد سکسیونر زمین76

2مرتبهلکتریکی (وصل اتصال کوتاه)ا
2E-5

2Eمرتبهالکتریکی (قطع و وصل در جریان نامی)کالس و حداقل تعداد عملکرد کلید قدرت77

3مرتبهمکانیکی(قطع و وصل)
2M-10000

20مرتبهالکتریکی (قطع اتصال کوتاه)
الزامی است--نر هاژ فنر کلید قدرت و وضعیت قطع، وصل و ارت سکسیوروجود نمایشگر مکانیکی وضیعیت قطع و وصل و شا78
الزامی است--انهارت به صورت جداگ-وصل و حالت قطع-نصب قفل آویز روي محل قرار گیري  اهرم جهت قطعوجود سیستم 79
IP67--حداقل درجه حفاظت محفظه قطع و وصل80

الزامی است-PTمودم همراه با یک ترمینال و فیوز جهت تغذیه مودم از پیش بینی فضاي مناسب جهت کنتور و 81
سایر موارد

الزامی استقرار دادن تمامی نقشه هاي تک خطی و وایرینگ پست در جا نقشه اي محفظه فشار ضعیف 82
الزامی استبر روي بدنهپست شماتیک نحوه بلند کردن نصب 83
الزامی  استاینترالك هاارائه نقشه هاي شماتیک 84
الزامی استو نقشه هاي فونداسیونارائه نقشه هاي شماتیک ابعاد و عمق پی85
پالك مشخصات پست : ارائه اطالعات الزامی در پالك هر پست پیش ساخته کمپکت شامل :86

سال ساخت    -نام خریدار-نام سازنده یا نام تجاري آن -
شماره سریال-مدل پست-حداکثر و حداقل درجه حرارت محیط-
پستابعاد-ولتاژ نامی -شماره استاندارد مورد استفاده -

وزن کامل-

آلومینیوم یا استیل به صورت حک شده 

بلهارائه نقشه هاي شماتیک گود برداري و ابعاد آن 87
بلهارائه نقشه هاي شماتیک دیاگرام هاي الکتریکی بخش هاي مختلف88
بلهارائه تجهیزات الزم براي نصب و حمل و نقل89
بلهارائه فهرست قطعات یدکی همراه پست90
بلهارائه دستورالعمل هاي نصب و بهره برداري به زبان فارسی 92
.استالزامی 2COکیلوگرمی 3نصب جعبه کمک هاي اولیه و کپسول آتش نشانی 93
بلهتصاالت خارجی پست ارائه نقشه و دیاگرام کامل از ابعاد و مشخصات فیزیکی پست به همراه اطالعات نحوه ا94

تعیـین  العمل دسـتور ، بـه کمپکـت و اسـتاندارد مـرتبط بـا آن    تـابلو اطالعات بیشتر در مورد جزئیات هر یک از مشخصه هاي فنی مـورد نیـاز   براي کسب ****
***مراجعه شود.نیرشرکت توا6082/11به شماره AISالزامات، معیار هاي ارزیابی فنی  و آزمون هاي تابلو فشار متوسط کمپکت 

توانیر بهایت شرکتسبه اطالعات بیشتر در خصوص دستورالعمل الزامات و معیارهاي ارزیابی فنی پستهاي کمپکتنیاز بهت صوردر-
.ابالغیه ها و مصوبات مراجعه گردد-پشتیبانی فنیwww.tavanir.org.ir/deآدرس 

ي قطع کننده ندارد.طوري طراحی شده که قطع و وصل مکرر را جوابگو بوده و نیازي به بازرسی و تعویض قسمت ها3Eسکسیونر سه وضعیتی ١
رد اقل تعمیر و نگهداري مو، طوري طراحی شده است که در طول عمر مورد انتظار نیازي به تعمیر و نگهداري قسمت هاي قطع کننده نداشته و براي قسمت هاي دیگر نیز حد2Eکلید قدرت کالس ٢

نیاز می باشد.
ر است و طوري طراحی شده که نیاز به تعمیر و نگهداري محدود دارد.، کلید قدرتی با توانایی عملکرد مکر2Mکلید قدرت کالس ٣
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اس پست ست کامل اجنامل پست و تجهیزات به لحاظ فیزیکی و چگونگی چیدمان و فهردیاگرام کنقشه ها، قبل از اقدام به ساخت -
یهاییدتدریافت م بدیهی است در صورت عدارسال گردد.شرکت توزیعو نظارتدفتر مهندسیبه با درج مشخصات فنی و برند هر یک 

و ساخت مسئولیت آن با سازنده می باشد .
..عمل آیده وین بالزم با نماینده شرکت توزیع برق قزهماهنگیتست در کارخانه انجام هت جارسال پست، بارگیري و پیش از -
ند. ن تهیه گردن قزویتمامی تجهیزات به کار رفته در پست کمپکت می بایست از برندهاي مورد تایید شرکت توزیع نیروي برق استا-

رق قزوین قابل دسترسی می باشد.در سایت شرکت توزیع نیروي بسازندگان مورد تاییدآخرین لیست 
یرد.گد قرار گرام تک خطی همراه جزئیات نیز می بایست مورد استنااصفحه مشخصات فنی، یک صفحه نقشه دیپنجهمراه این -



 

   ( 2پیوست 

 خطی پست پاساژ  شماي تک

  



برقگ������������یر

نش����������انگر  خ���ازنی ولت�������اژ 

ش��مای ت���ک خطی تجھ�������یزات پیش�����������نھادی ت����������ابلوی کمپک����������ت پاس������اژ کیوس������������کی چش��مھ ن���ور  - امور 
مین������ودر

امور ش��مال

اب������راھیمی

تنظی����������م رل��ھ ثانوی���������ھ ب����ر اس���اس ق���درت 1000  کیل����������و وات ال���زامی می 
یاش������د.
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 آمپرکیلو ولت 1250خطی پست ترانس کامپکت دیاگرام تک 

   



Iranian Light Source Facility

S=1x120 mm2 

6A
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 آمپر  کیلو ولت 250خطی پست ترانس کامپکت دیاگرام تک 
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هاي دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون 

 کیلو ولت   20ساخته  پست پیش



20/4/1399 

1102/313/99 

 دارد

  
 »توليد جهش 99سال  «                                                                           

 ي)رهبر معظم (مقام                                             

  

    

 توزيع نيروي برق يها شركت هيمديران عامل محترم كل

 »كيلوولت 20ساخته  هاي پست پيش تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون«دستورالعمل  موضوع:

 

 ؛باسالم
ارزيـابي   يارهايتعيين الزامات، مع«دستورالعمل ) 1ويرايش شماره (پيرو ابالغ احتراماً، 

ـ   »كيلوولـت  20ساخته  پست پيشهاي  فني و آزمون مـورخ   433/11ه نامـه شـماره   منضـم ب
جهت رعايت و بكارگيري در الذكر  فوق) دستورالعمل 2شماره ( شيرايوپيوست   ، به 6/2/95

 گردد. مي بالغا ها پست نيهنگام خريد ا
ـ تأ يگواه افتيو در ها پست نيا انگدكننديتول يالزم به ذكر است به منظور آمادگ   ديي
مهلـت  الزامات دستورالعمل فوق بـا   تيرعا ر،يشركت توان يبازرگان يفن تهياز كم تيصالح

 .باشد ياالجرا م ابالغ الزم خيشش ماهه از تار يزمان
مبنـاي   بر ها پست نيپس انتخاب و خريد ا نياست ترتيبي اتخاذ فرمايند تا از ا  مقتضي

را   نظرات و پيشنهادات درخصوص مفـاد آن  دستورالعمل ابالغي انجام گرفته و هرگونه نقطه 
 ارسال نمايند. اين معاونت )شبكه يو راهبر يمهندس( نظارت بر توزيعبه دفتر 

 org.ir/dewww.tavanir.متن كامل اين دستورالعمل در سايت توانير به نشـاني   ضمناً

  .باشد ها قابل دريافت مي قسمت مصوبات و دستورالعمل

 

  
 غالمعلي رخشاني مهر

 معاون هماهنگي توزيع  

 
 

 

 

 



 

 
 )توانير( ايران برق نيروي توزيع و انتقال توليد، مديريت شرکت

 

 

 هاي  دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش
 
 

 شرکت توانير عيتوز یه: معاون هماهنگ مقام تصويب کنند

 

 دريافت کنندگان سند: 

 بازرگانی شرکت توانير کميته فنی  -

 ريشرکت توانشبکه )نظارت بر توزيع(  یو راهبر یدفتر مهندس  -

 های توزيع نيروی برق  شرکت -

 
 

 ساخته و تابلوها پيش های پستکميته تخصصی ــ شبکه  یو راهبر یدفتر مهندس ــ تهيه کننده: معاونت هماهنگی توزيع

 2 ويرايش:

 1399ماه  يرت
 

  www.tavanir.org.ir/de:توانيرسايت 
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 ساخته پست پيش اعضای مشارکت کننده در جلسات تخصصی بررسی مشخصات فنی
 سازنده و يها شركت انجمن صنفي تابلوسازان، ي توزيع نيروي برق،ها شركتبا تشكر از نمايندگان محترم 

نلوي  و انجلام    تجهيزات و شركت توانير به شرح زير كه در مراحلل مختللف تهيله و بلازنپري پليش        كنندة نيتأم

ي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل بلا حولور در جلسلات و ا لقم نقطله نکلرات كارشناسلي        ها يبررس

 ؛موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند
 

 شركت توانير آقاي دكتر مسعود صادقي خمامي  -1
 شركت توانير خانم مهندس سارا قرشي  -2
 شركت توانير نويد رياضيآقاي مهندس   -3
 شركت توانير آقاي مهندس رسول نوران  -4
 شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان  آقاي مهندس مهدي پيرپيران  -5
 )و صنايع برق مدرن نيرو( انجمن صنفي تابلوسازان مجيد فرخي مهندس يآقا  -6
 شركت تابش تابلو آقاي مهندس مهدي فتحي رضايي  -7
 سازه يبشرشركت  سعيد مقسعيديآقاي مهندس   -8
 شركت پارس تابلو حميدرضا ترابي آقاي مهندس  -9

 شركت نوآوران برق آريا آقاي مهندس  لي آران  -10
 شركت نوآوران برق آريا آقاي مهندس مقداد اصغرزاده  -11
 پارس سوئيچشركت  آقاي مهندس مجتبي  ليمحمدي  -12
 شركت آذركليد آقاي مهندس دينيار تركي  -13

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  4 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 مقدمه
نکر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و با توجه به معيارهاي فني مؤثر بر 

پست شود. گيرندگان سند موظفند در هنپام خريد  ها، اين سند تنکيم و جهت اجرا، ابقغ مي  ملكرد آن

آن را در پيوست اسناد منکور نموده و هنپام انجام مراحل ، استفاده در شبکه های توزيع برق ساخته مورد پيش

شده، نسبت به ارزيابي و   بررسي و ارزيابي فني، براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارايه

 امتيازدهي پيشنهادها اقدام كنند.

 ساخته و تابلوها های پيش پستكميته تخصصي ميته تخصصي اين دستورالعمل پ  از طرح و تاييد در ك

كنندگان  سازندگان و تأمين انجمن صنفي تابلوسازان، هاي توزيع نيروي برق، )متشكل از كارشناسان شركت

 هاي توزيع، نهايي شده است.(، جهت ابقغ به كليه شركتشركت توانير و تجهيزات

 هدف و دامنه کاربرد -1
پست  آزمون وخريد  ،هاي كيفي در انتخاب ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگياين سند با هدف 

سازي و شفافيت در  و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ (2سربسته یباز و فضا ی)جهت نصب در فضا 1ساخته پيش

 است. امر توليد و خريد تجهيزات و ايجاد فواي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنکيم شده 

 شود. نمي  3هاي پدمانتد تمام روغني و يونيت دستورالعمل شامل پستاين 

 محدوده اجرا -2
 باشند. هاي توزيع نيروي برق كشور مي شركت ر ويشركت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل

 استناد استانداردهای مورد -3
هاي مورد نکر،   شاخصها براي كنترل  مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه هاي انجام آزمايش

 در اين زمينه است.  (IEC )با تأكيد بر و استانداردهاي بين المللي كشور ياستانداردهاي مل

المللي است، چنانچه ويرايش جديدي  بين اي يكه مرجع آن استانداردهاي مل بخشي از دستورالعمل هر در

ساخته و  های پيش پستاز اين استانداردهاي مرجع تدوين گردد، براساس تجديد نکر و طرح در كميته تخصصي 

 :اندقرارگرفتههاي زير مورد استناد ، استانداردبراين اساسييد آن كميته، ابقغ خواهد شد. تأو  تابلوها

                                                 
1 Prefabricated substaion 
2 Outdoor & indoor 

 BSساخته مطابق با استاندارد  هاي پيش پست 3
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1- IEC 62271-202; “High-voltage/ low-voltage prefabricated substation”; 2014 

2- IEC 62271-200; “High-voltage switchgear and controlgear”; 2011. 

3- IEC 60076-1; “Power transformers - Part 1: General”; 2011. 

4- IEC 60076-11; “Power transformers - Part 11: Dry-type transformers”; 2018. 

5- IEC 62271-1; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications”; 

2017. 

6- ISO 1920-4; “Testing of concrete - Part 4: Strength of hardened concrete”; 2005. 

 AIS 20هاي تابلوهاي فشار متوسط كمپكت  دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون -7

 .1399توزيع،  مهندسي و راهبري شبكهدفتر -كيلوولت؛ معاونت هماهنپي توزيع

 GIS 20هاي تابلوهاي فشار متوسط كمپكت  دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون -8

 .1395دفتر پشتيباني فني توزيع، -كيلوولت؛ معاونت هماهنپي توزيع

 20هاي ترانسفورماتورهاي روغني توزيع  عيارهاي ارزيابي فني و آزموندستورالعمل تعيين الزامات، م -9

 .1390دفتر پشتيباني فني توزيع، -كيلوولت

هاي ترانسفورماتورهاي خشک رزيني توزيع  دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون -10

20/0.4kV-  ،1390دفتر پشتيباني فني توزيع. 

هاي تابلوي فشار ضعيف مورد استفاده داخل  امات، معيارهاي ارزيابي فني و آزموندستورالعمل تعيين الز -11

 .1394دفتر پشتيباني فني توزيع، -پست

 يبرق ساتيجلد اول: تأس – ساختمان برقي تأسيسات ييو اجرا  مومي فني مشخصات» ؛110-1شماره  نشريه -12

 .1389رئي  جمهور،  راهبردي نکارت و ريزي برنامه معاونت ؛«و فشار متوسط فيفشار ضع

 ؛«يلوولتك 33و  20 ينيو زم هوايي توزيع هاي پست ييو اجرا  مومي فني مشخصات» ؛375شماره  نشريه -13

 .1386 جمهور، رئي  راهبردي نکارت و ريزي برنامه معاونت

 دستورانجام کار -4

 روش تکميل جداول -4-1
شود. مراحل  انجام مي« امتيازات فنيمحاسبة »و « مشخصات اجباري»بررسي مشخصات فني در دوبخش 

 ها به شرح زير است: تكميل جداول و استفاده از آن
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 ( خواسته1خريدار در جدول شماره )  و  ساخته، سايز آن نوع پست پيشدر ارتباط با را هاي خود

 نمايد. ا قم مي برداري همچنين شرايط و مشخصات محل نصب و بهره

 ( فروشنده 2در جدول شماره )كند. توليد و  رضة آن ارائه مي  اطق اتي از كاالي پيشنهادي و سابقة 

 الزامات و مشخصات  ( الزامي است و فروشنده بايد 3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره )  ارائة

اجباري را با درج مهر و اموا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تومين نمايد. درصورت 

 هاي بعدي انجام نخواهد شد.  ک از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي دم تأمين هري

 ( مشخصه4در جدول شماره )  هاي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي  وامل كيفي كاالي مورد نکر به همراه

شود و ستون  بايد توسط فروشنده تكميل« مقدار پيشنهادي»ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

( تكميل 2-4توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند )« ز نهاييامتيا»

 گردد. صفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و اموا شوند.

 یروش تعيين امتياز نهاي -4-2
براي هركدام از بندهاي كيفي، كميته فني خريد بايد با توجه به مقادير پيشنهادي فروشنده  براي تعيين امتياز

)در ادامه  ( و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هر كدام از بندهاي فوق4)جدول شماره  جدول امتياز دهي كاال

سپ  امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در  .منکور نمايد 100( امتيازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدست  100م بر يتقس آمد. بديهي است امتياز كل از مجموع امتيازهاي نهايي ضريب وزني مربوطه بدست خواهد

 باشد. مي 60حد نصاب امتياز كيفي %  آيد. مي
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 شود. برداری تضمين می محل نصب و بهره های خريدار و مشخصات مطابقت کاالی پيشنهادی با خواسته

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امواء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و های خواسته( 1جدول شماره )

 های خريدار خواسته

 خريدار خواسته خواسته نوع رديف

 (kVA) 2ظرفيت پست  1
 200□  250□   315□  400□   500□  630□   800□    1000□   1250□     

3ساير
□  ..... 

  نوع پست  2

 □با بدنه فلزي )احداث فونداسيون در محل( 4رو روزميني آدم

 □ بدنه بتوني )احداث فونداسيون در محل(رو با  روزميني آدم

 □با بدنه فلزي )احداث فونداسيون در محل( 5رو روزميني غيرآدم

 □رو با بدنه بتوني )احداث فونداسيون در محل( روزميني غيرآدم

 □ساخته بتوني با بدنه فلزي و فونداسيون پيش 6دفني نيمه

 □ساخته بتوني دفني با بدنه و فونداسيون پيش نيمه

 □با بدنه بتوني 7زيرزميني

 □ 8پدمانتد نيمه روغني

 □ نداشته باشد   □ داشته باشد پمپ و سيستم تخليه آب در پست زيرزميني  3

 □ نداشته باشد   □ داشته باشد كفپوش  ايقي استاندارد ضد حريق  4

 9مشخصات تابلوها

 توزيع فشارضعيف و فشار متوسط  تابلوهاي   5
ضعيف و فشار متوسط بايد با تكميل دستورالعمل تعيين مشخصات تابلوهاي فشار 

 هاي مربوطه مشخص و پيوست گردد. الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

AIS نوع تابلوي فشار متوسط  6
10□               GIS□ 

                                                 
 شود.  اين جدول توسط خريدار تكميل مي 1
 الف( ظرفيت ترانسفورماتور بايد برابر ظرفيت پست باشد.  2

 شد.با مي kVA630 ساخته بتوني و زيرزميني  ب( حداكثر ظرفيت پست نيمه دفني با بدنه و فونداسيون پيش  
 باشد. مي kVA800 ساخته بتوني  ج( حداكثر ظرفيت پست نيمه دفني با بدنه فلزي و فونداسيون پيش  
 باشد. هاي ديپر نيز مي هاي معمول ارائه شده است ولي در شرايط خاص امكان سفارش ظرفيت ظرفيت 3

4 Walk-in operation 
5 Non Walk-in operation 
6 Half barried 
7 Underground 

با كقس حرارتي صفر بوده و در سمت فشار ضعيف فقط يک كليد  IEC 62271-202پست پيش ساخته مطابق  )گازي(  پدمانتد نيمه روغني 8
 اتوماتيک فشار ضعيف دارد.

اي ارزيابي حسب مورد بايد با تكميل دستورالعمل تعيين الزامات، معياره GIS يا AIS مشخصات تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كمپكت 9
 هاي مربوطه مشخص و پيوست گردد. فني و آزمون

 باشد. هاي نيمه دفني و زير زميني و پدمانتد نيمه روغني قابل انتخاب نمي براي پست 10
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 شود. برداری تضمين می محل نصب و بهره های خريدار و مشخصات مطابقت کاالی پيشنهادی با خواسته

 :دهنده شنهاديپنام شركت 
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 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امواء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و های خواسته( 1جدول شماره )

 مشخصات ترانسفورماتور توزيع

 ترانسفورماتور توزيع   7
1خشک

2روغني هرمتيک   □
3روغني با منبع انبساط         □

□ 

4هرمتيک گازي
□ 

8  
 نوع بوشينگ ترانسفورماتور روغني

 □plug -in                 □ 5سراميكي فشار متوسط

 □رزيني                        □سراميكي فشار ضعيف  9

 ساخته مشخصات عمومی پست پيش

6جن  بدنه فلزي  10
7فلزي آلوزينک          □فلزي روغني 

 □ 8فلزي گالوانيزه       □

11  
بيني شده براي نصب  حداكثر فواي پيش

 پست

 ....... (cmطول )

 ....... (cm رض )  12

 ....... (cmارتفاع )  13

14  
از  XLPEحداقل سطح مقطع كابل مسي 

 تابلوي فشار متوسط به ترانسفورماتور
9ميليمتر مربع 120   □ميليمتر مربع 95       □ميليمتر مربع 50

□    

 .......)با ذكر كد رنگ(  □ساير      □RAL7032□   RAL7035 كد رنگ بدنه  15

 □زاماك رنگ شده             □استيل  جن  لوالي درب  16

17  
هاي  چيدمان تجهيزات داخلي براي پست

10روزميني
 

 ( مدل ..........1مطابق پيوست )

 بايستي توسط خريدار تهيه و پيوست شود. كه مي (2مطابق پيوست شماره ) دياگرام تک خطي  18

                                                 
 باشد. هاي نيمه دفني و زير زميني و پدمانتد نيمه روغني قابل انتخاب نمي براي پست 1
 باشد. اب نميهاي پدمانتد نيمه روغني قابل انتخ براي پست 2
 باشد. هاي زير زميني و پدمانتد نيمه روغني قابل انتخاب نمي براي پست 3
 باشد. هاي پدمانتد نيمه روغني مي  مدتاً براي پست 4
 باشد. هاي زير زميني و پدمانتد نيمه روغني قابل انتخاب نمي براي پست 5
 باشد. استفاده از ساندويچ پنل مجاز نمي 6
 شود. جن  صرفاً براي افزايش طول  مر در مناطق داراي رطوبت و خوردگي باال توصيه ميانتخاب اين نوع  7
 شود. انتخاب اين نوع جن  بدنه براي افزايش طول  مر در مناطق داراي رطوبت باال توصيه مي 8
 ميليمتر مربع در نکر گرفته شود. 120، سطح مقطع كابل در تابلو فشار متوسطكيلو آمپر  20انتخاب سطح اتصال كوتاه  تنها در صورت  9

 باشد. امكان پذير مي ) (1مطابق پيوست ) A,B (دفني فقط مدل  هاي نيمه الف( براي پست 10

 هاي زير زميني دسترسي فقط از باالي پست امكان پذير مي باشد. ب( براي پست 

 طرف خواهد بود. روغني )گازي( دسترسي از يک هاي پدمانتد نيمه ج( براي پست 
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 شود. برداری تضمين می محل نصب و بهره های خريدار و مشخصات مطابقت کاالی پيشنهادی با خواسته

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام خانوادگي مدير: نام و

 

 امواء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و های خواسته( 1جدول شماره )

 برداری بهرهنصب و مشخصات محل  شرايط و

 مقدار واحد شرح مشخصه رديف

 

 مقدار واحد شرح مشخصه رديف

  kV 4/0  /20 20  ولتاژ نامي  19

حداكثر ميزان تابش نور خورشيد 

 روز آفتابي در ظهر
W/m

2  

  m/s حداكثر سر ت باد  Hz 50 22 فركان  نامي  21

  km/h تحمل در برابر فشار باد  24 3 --- تعداد فازهاي سيستم  23

ºC متوسط دماي گرمترين روز  kV 44/0  /24 26 حداكثر ولتاژ سيستم  25
 

 

  ºC متوسط دماي ساليانه  28  - نوع منطقه از نکر شرايط بار گذاري   27

  ºC حداقل درجه حرارت محيط خارج  30  % رطوبت نسبي  29

1حداكثر درجه حرارت محيط خارج  mm   32 ضخامت بار يخ  31
 ºC  

2ميزان آلودگي محيط  m   34 ارتفاع از سطح دريا    33
 -  

3نوع منطقه از نکر خوردگي  g   36 شتاب زمين لرزه  35
 -  

 /Day سطح ايزوكرونيک منطقه  37

year 
 محل نصب  38  

فواي باز 

/فواي 

 سربسته

 

                                                 
مسلماً با  درجه سانتيپراد تومين گردد. 55درجه سانتيپراد برقرار باشد ولي كاركرد مجمو ه تا دماي  40بايد مقادير جريان نامي تا دماي  1

درجه سانتيپراد براي  55الزم به توضيح است كه برقراري جريان نامي در دماي  درجه سانتيپراد جريان نامي كاهش مي يابد. 55افزايش دما تا 
درجه  40با دماي  IEC62271-200ترانسفورماتور با طراحي ويژه امكان پذير است، ليكن براي تابلو فشار متوسط چون اساس طراحي استاندارد 

  DDبه پيوست  توان داخل پست مي روغني وخشک  ترانسفورماتورهاي بارگيري از در خصوصسانتيپراد مي باشد، ضريب تصحيح ا مال شود. 
 . مراجعه نمود IEC62271-202  استاندارد

اي كه مي تواند  هاي موضعي و خاص منطقه (. در صورت وجود آلودگي(4)سبک ، متوسط، سنپين، خيلي سنپين و ويژه )مطابق پيوست  2
هايي كه آلودگي سنپين و باالتر )گردو خاك شديد، آلودگي صنعتي و  مقحکاتي در سطح آلودگي بوجود آورد نوع آن قيد شود.همچنين در محل

 نيز مدنکر قرارگيرد.  AISجاي  به GISيا آلودگي نمكي ساحلي باال( وجود دارد بهتر است گزينه استفاده از تابلوهاي 
 تواند تحت  نوان خوردگي اكسيداسيون و خوردگي گالوانيک  با توجه به نوع منطفه درج گردد. خوردگي مي 3
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 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  10 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 تضمين می شود. دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 1( شناسنامه کاالی پيشنهادی2جدول شماره )

  ساخته كشور سازنده پست پيش  1

  ساخته نام سازنده )نام شركت( پست پيش  2

  ساخته سال ساخت پست پيش  3

2برند، مدل و كشور سازنده ترانسفورماتور  4
  

 رضه كننده  -نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماينده رسمي  5

 انحصاري و ...(

 

  نوع و تيپ كاال  6

  فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش  7

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   8

هاي حمل و نقل، نصب، نپهداري،  نحوه ارائه دستورالعمل  9

بازديدهاي قبل از راه اندازي و چپونپي آموزش )بصري در محل، 

 جزوه آموزشي و ...(

 

  مدت زمان  دم نياز به سروي  دوره اي   10

خرابي )از زمان مدت زمان گارانتي تعويض كامل تجهيز در صورت   11

 تحويل(

 

مدت زمان گارانتي تعويض قطعات )از زمان تحويل( و ليست   12

 شوند قطعاتي كه شامل گارانتي  مي

 

مدت زمان خدمات پ  از فروش و نحوه ارائه )از زمان تحويل( و   13

 شوند ليست قطعاتي كه شامل خدمات پ  از فروش مي

 

  حداكثر زمان تحويل  14

  وزن كل پست تحويلي  15

16  

ابعللاد بيرونللي پسللت )دارا بللودن حللداقل ابعللاد 

ممكن با ر ايت زيبايي و  بدون بروز اشكال در 

 بهره برداري و مشخصات فني(

 طول 

(cm) 

 

  رض 
 

  ارتفاع 

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي   17

                                                 
هاي ضميمه  شود. ضمنا در صورت كمبود فوا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگه اين جدول توسط پيشنهاد دهنده تكميل مي 1

 اده شود.استف
 هاي مربوطه تكميل گردد. ( دستورالعمل2شناسنامه كاالي پيشنهادي براي تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعيف در جدول شماره ) 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  11 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 مشخصات عمومی پست

 طبيعي - نوع سيستم تهويه پست  1

 الزامي است - جدا بودن كامل محفکه ترانسفورماتور از محفکه فشار ضعيف و فشار متوسط  2

 - مراحل زير كاري در رنگ آميزي بدنه فلزي  3

شامل تمامي مراحل چربي زدايي، 

شستشو با آب داغ، فسفاته كاري، 

1زنگ زدايي
 

4  

 بدنه پستنوع پوشش 

 فلزي

- 

استر  رنگ پودري الكترواستاتيكي پلي  

5  
 بتوني

 رنگ مايع قسمت باالي سطح زمين

  ايق رطوبت قسمت داخل سطح زمين  6

 80 ميكرون حداقل ضخامت رنگ  7

8  
 نوع ساختار سقف پست

 و ميزان بارگذاري

kg/mm با تحمل بار 2فلزي - با بدنه فلزي
2 250 

9  
 بتوني

 دفني با بدنه بتوني ونيمه روزميني

- 
kg/mm بتوني با تحمل بار

2 250  

kg/mm با تحمل بار  بتوني زيرزميني  10
2 5000  

11  

ضخامت ورق حداقل

 فلزي 

 گالوانيزه يا آلوزينک( ،بدنه )روغني

mm 

2 

 4 سازه كف )با پوشش گالوانيزه گرم(  12

 3 پوشش كف )آلومينيوم آجدار يا گالوانيزه(  13

 5/1 محفکه ترانسفورماتور )گالوانيزه( 3صفحه جداكننده  14

15  
 بتون مسلح

زدگلي،   بتن بايد مقاوم در برابر نفوذ آب، كربنات شدن، يلخ 

 نفوذ كلرايد و مواد شيميايي ديپر
 الزامي است -

 ISO 1920-4 - بتن   استحكام  16

 %1 - حداقل شيب سقف   17

 k10 - حداكثر كقس حرارتي پست  18

IAC-AB - ي آرك داخليبندكقس  19
4 

                                                 
 بكار بردن سيلر  بعلت سرطان زا بودن و مسائل زيست محيطي مجاز نيست 1
 انسفورماتور تک جداره باشد.در قسمتهاي فشار ضعيف و فشار متوسط دو جداره و در قسمت تر سقف بايد 2

3 Partition 
 كند.بردار و هم افراد  ادي را فراهم ميهم ايمني بهره ،ABكقس حفاظت نوع  4



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  12 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 الزامي است - NCيا  CNCهاي  برش و پانچ و خمكاري با ماشين  20

 الزامي است - با استحكام مناسب 1پست ها با مهارنمودن از باالوپايين به بدنه درب قفل مكانيزم  21

2قابليت نصب قفل آويز و كتابي شركت توزيع روي درب  22
 الزامي است - 

استالزامي  - بازكردن لوال از بيرون ممكن نباشد   23  

 الزامي است - درب 3اهرم نپهدارنده  24

 الزامي است -     ميزان سطح صداي توليدي پست بيشتر از سطح صداي توليدي ترانسفورماتور نباشد    25

26  

مسلي ملابين بوشلينگ فشلار      4استفاده از سيم مسي بافته شده قلع اندود شده يا الملل 

ضعيف ترانسفورماتور و باسبار ارتباطي به تلابلوي فشلار ضلعيف )فازهلا و نلول( در      

 صورت استفاده از شينه

- 

 الزامي است

)مطابق سايز شينه اصلي تابلوي 

 توزيع فشار ضعيف(

27  
هلاي فشلار ضلعيف     سطح مقطع شلينه ارتبلاطي تلابلوي فشلار ضلعيف بله بوشلينگ       

 در صورت استفاده از شينهترانسفورماتور 
- 

مطابق سايز شينه اصلي تابلوي 

 توزيع فشار ضعيف

 الزامي است - ارائه تسمه و تراورس و ساير تمهيدات جهت جابجايي و حمل و نصب اصولي و ايمن  28

IP23D - درجه حفاظت محفکه پستحداقل   29
5 

6هاي روزميني محدوده ارتفاع فونداسيون از سطح زمين در پست  30
 cm 20  25الي 

31  
هلاي   ارائه دستورالعمل نصب )ارائه مشخصات و نقشه كامل فونداسليون بلراي پسلت   

 هاي نيمه دفني و زير زميني( روزميني يا نقشه اجرا براي پست
 الزامي است -

  cm×cm 70×50   7حداقل ابعاد دريچه دسترسي به زيرزمين پست  32

8حداقل  مق زيرزمين پست از سطح زمين  33
 m 5/1 

 الزامي است - وجود ابزار مهار دريچه دسترسي به زير زمين پست )در زمان باز بودن دريچه(  34

 الزامي است - درجه 100زاويه باز شدن دريچه دسترسي به زيرزمين پست بيش از   35

 الزامي است - گاه مناسب قراردادن نردبان دسترسي به زيرزمين داخل پست مجهز به سيستم ارت و تكيه  36

                                                 
 خور نباشد.  قفل سوئيچمكانيزم  1
 در صورت نياز شركت توزيع به مدل خاصي از قفل، ا قم گردد. 2

3 Stopper 
 شود. ميليمتر تهيه مي 5/0هاي مسي با ضخامت  شينه مسي كه از ورق 4

5 IEC 60529 
 باشد. برداري، تغيير ارتفاع با نکر شركت توزيع ممكن مي در شرايط خاص محل نصب، با ر ايت اصول بهره 6
 باشد و در پست هاي پدمانتد نيمه روغني در صورت نياز در كنار پست احداث گردد. در پست هاي نيمه دفني و زيرزميني نياز نمي 7
 باشد. برداري، تغيير  مق و شرايط دسترسي با نکر شركت توزيع ممكن مي خاص محل نصب، با ر ايت اصول بهره در شرايط 8



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  13 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

37  
مدت زمان گارانتي تعويض كامل بدنه پست )از زمان تحويل( در صورت  حداقل

 برداري صحيح( ايجاد ضايعه و خرابي )در صورت بهره
 3 سال

 2 سال حداقل مدت زمان گارانتي تعويض قطعات )از زمان تحويل(  38

 10 سال حداقل مدت زمان خدمات پ  از فروش  39

 30 سال مدت زمان طول  مر پستحداقل   40

 هاي فر ي ولتاژ نامي قسمت  41
 V مدار روشنايي              

230 
1بخش حفاظت ترانسفورماتور

 V 

 متر برثانيه( 34)معادل حداكثر  Pa 700 حداكثر تحمل نيروي باد  42

 (Ik10)معادل درجه حفاظت  J 20 تحمل ضربه مكانيكي بدنه ميزان  43

44  
روشلنايي )بلراي چهلار قسلمت فشلار ضلعيف، فشلار متوسلط،          ميكروسوئيچ وجود

 ترانسفورماتور و زيرزمين پست(
 الزامي است -

mm حداقل سطح مقطع شينه همبندي سيستم زمين پست    45
2 

 kA16براي سطح اتصال كوتاه  80

 kA20براي سطح اتصال كوتاه 100

46  
متوسط، فشار ضلعيف، درپلوش   اجراي همبندي ارت شامل اتصال سيستم زمين تابلوي فشار 

 هاي فشار متوسط هاي پست، سازه كف پست و سركابل و بدنه ترانسفورماتور، درب
 الزامي است -

 الزامي است - ارت نمودن شيلد كابل فشار متوسط فيدر ترانسفورماتور فقط از يک سمت  47

mm ها حداقل سطح مقطع سيم حصيري بافته شده ارت درب  48
2 25 

49  

حفاظ كامل مشبک فلزي و نصب به صورت قفل و لوال با درج  قئم هشلدار  بيني  پيش

دهنده پشت درب محفکه ترانسفورماتور خشک به نحوي كه بازكردن قفل مذكور، تنهلا  

با ارت كردن فيدر ترانسفورماتور تابلو فشلار متوسلط مقلدور باشلد)اينترالك مكلانيكي      

 سط و حفاظ ترانسفورماتور خشک(.مابين ارت فيدر ترانسفورماتور تابلو فشار متو

 الزامي است -

50  
ارائه نمونه محاسبات مربوط به محاسلبات مكلانيكي اسلتراكچر و فونداسليون پسلت،      

 تائيد شده از مراجع دانشپاهي و  لمي معتبر و مشاورين داراي رتبه 
 الزامي است 

51  

اي بلا   مهلره بيني حفاظ مشبک فلزي با استحكام كافي و نصب به صورت پليچ و   پيش

درج  قئم هشدار دهنده پشت درب محفکله ترانسلفورماتور روغنلي بله نحلوي كله       

 هاي فشار متوسط قابل دسترس نباشد بوشينگ

 الزامي است -

                                                 
 ولت خواهد بود. 48در صورت استفاده از سيستم اتوماسيون ولتاژ  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  14 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

52  
نما و ترملومتر و در دسلترس بلودن شلير      بيني تمهيدات الزم جهت رؤيت روغن پيش

 تخليه روغن
 الزامي است -

 الزامي است - رله حرارتي ترانسفورماتور خشک در باك  كنترلي محفکه فشار متوسط   نصب  53

 الزامي است - ريل تاشو جهت تعويض ترانسفورماتور در سمت محفکه ترانسفورماتور نصب  54

 الزامي است - نقطه 4اتصال ترانسفورماتور به شاسي حداقل از   55

1نصب روي ريل قرار گيردترانسفورماتور با چرخ در كارخانه جهت   56
 الزامي است - 

 مشخصات ترانسفورماتور

 الزامي است - مشخصات مطابق با آخرين دستوالعمل ابقغ شده توانير ر ايت   57

 تابلوی فشار متوسط

 الزامي است - مطابق با آخرين دستوالعمل ابقغ شده توانير مشخصاتر ايت   58

 تابلوی فشار ضعيف

 اتوماتيک )كليد اصلي(جريان نامي كليد   59
 

 ...................( 3مطابق پيوست )

 - (MCCBمشخصات كليد اتوماتيک )در صورت استفاده از   60
مطابق با آخرين دستورالعمل ابقغ 

 شده توانير

2دفني و زيرزميني و پدمانتد نيمه روغني هاي نيمه نوع تابلوي فشار ضعيف در پست  61
 مونتاژ روي صفحه - 

 الزامي است - ساير مشخصات مطابق با آخرين دستورالعمل ابقغ شده توانيرر ايت   62

 ساير موارد

63  
نصب تمامي تجهيزات پست شامل تابلوي فشار متوسط، فشار ضعيف، 

 كشي در محل كارخانه سازنده هاي ارتباطي و شينه ترانسفورماتور، كابل
 الزامي است -

64  
اي محفکله   وايرينگ كامل پست در جلا نقشله  هاي تک خطي و  قرار دادن تمامي نقشه

 - فشار ضعيف به صورتي كه هر برگ داخل يک كاور مجزا قرار گيرد يا لمينيت گردد.
 الزامي است

 الزامي است - شماتيک نحوه بلند كردن پست بر روي بدنه نصب نقشه  65

 الزامي است - نپهداري به زبان فارسي و ارائه دستورالعمل هاي نصب، بهره برداري، سروي   66

شده  حک صورت آلومينيوم يا استيل به - ساخته شامل: پقك مشخصات پست : ارائه اطق ات الزامي در پقك هر پست پيش  67

                                                 
 باشد.  در پست هاي نيمه دفني و زيرزميني و پدمانتد نيمه روغني مورد نياز نمي 1
 باشد و فيدر خروجي ندارد. فقط داراي يک  كليد اتوماتيک كل ميه روغني هاي پدمانتد نيم پست 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  15 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 نام سازنده يا نام تجاري آن        - 

 حداكثر وحداقل درجه حرارت محيط -

 مدل پست                                                        -

 شماره سريال                                                -

               شماره استاندارد مورد استفاده -

              سال ساخت -

 قدرت نامي -

 MV/LVولتاژ نامي  -

 حداكثر رطوبت محيط -

 ابعاد پست -

 وزن ترانسفورماتور -

 وزن كامل -

 نام خريدار -

و كامقً خوانا مشرف به معبر 

  مومي )سمت فشار متوسط(

68  

 5و داراي ا تبار مطابق فهرست ا قم شده با جدول شماره  1ارائه تايپ تست كامل

هاي معتبر  از يكي از آزمايشپاه اين دستورالعمل مربوط به هر مدل پست  مورد نکر

 :)مطابق دو آيتم ذيل(داخلي يا خارجي 

ارائه گواهي تايپ تست سازنده خارجي و ارائه مستندات كافي دال بر تحت ليسان  - 

 باشد بودن، در مورد سازنده داخلي كه تحت ليسان  يک سازنده خارجي معتبر مي

ارائه گواهي تايپ تست تابلو به نام سازنده داخلي در مورد سازندگان داخلي كه با - 

تجهيزات سازندگان داخلي يا  خارجي معتبر راساً اقدام به طراحي و استفاده از 

 اند ساخت نموده

 الزامي است -

69  
ارئه گواهي تاييد صقحيت داراي تاريخ ا تبار از شركت توانير براي مدل ارائه شده و 

 نمونه تحويل شده
 الزامي است -

70  
و داراي ا تباربراي تابلوهاي فشار ضعيف و فشلار متوسلط و    2ارائه تايپ تست كامل

 هاي مربوطه دستورالعمل  5ترانسفورماتور مطابق فهرست ا قم شده با جدول شماره 
 الزامي است -

                                                 
 باشد. هاي تايپ تست پيشنهاد ارائه شده مردود مي توجه شود در صورت كامل نبودن آزمون 1
 باشد. هاي تايپ تست پيشنهاد ارائه شده مردود مي توجه شود در صورت كامل نبودن آزمون 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  16 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

71  
ا قم زمان توليد و ايجاد امكان بازديد نماينده خريدار يلا دسلتپاه نکلارت از مراحلل     

 هاي جاري انجام آزمون
 الزامي است -

72  
اي در محل كارخانه و با حوور نمايندگان شركت قبل از تحويل  هاي نمونه انجام آزمون

 ها در زمان تحويل پستهاي مذكور با هزينه سازنده و ارائه نتايج آزمون كليه پست
 الزامي است -

 الزامي است - هاي اوليه در محفکه فشار ضعيف نصب جعبه كمک  73

 الزامي است - در محفکه فشار ضعيف CO2كيلوگرمي  3نصب كپسول آتش نشاني   74



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  17 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود.  کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي مطابقت

 :دهنده شنهادیپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 

 

 

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

 1( مشخصات فنی پيشنهادی و امتيازدهی کاال4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهی

مقدار 

 پيشنهادی

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

  6  1-3-4بند  --- سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار 1
 

  7  2-3-4بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پ  از فروش 2
 

  10  3-3-4بند  --- احراز اصالت كارخانه سازنده 3
 

4 
ها  هاي مديريت كيفيت و آزمون ارائه گواهينامه

 دار از مراجع صقحيت
   10  4-3-4بند  ---

  13  5-3-4بند  --- مشخصات مربوط به تابلو فشار ضعيف  5
 

  19  6-3-4بند  --- مربوط به تابلو فشار متوسط مشخصات 6
 

  16  7-3-4بند  --- مشخصات مربوط به ترانسفورماتور 7
 

  19  8-3-4بند  --- مشخصات مربوط به استراكچر وبدنه پست  8
 

  - %100 جمع امتياز 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  18 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 یامتيازهای فن هنحوة محاسب -4-3
به ارائه  كسب امتياز منوط  در تمام مواردي كه امتيازدهي بر اساس مقادير اد ايي سازنده است،: توجه

 باشد. مستندات معتبر مربوطه مي

 بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره -4-3-1

 امتياز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار رديف

 15 ارائه سابقه فروش در ايران 1

 3 سابقه فروش در خارج از كشور  ارائه 2

هلاي   گزار يا ديپر شلركت  در شركت مناقصه گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول بردار )مناقصه رضايت بهره 3

 توزيع با ارائه گواهي معتبر
14 

 8 كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده 4

 باشد. مي 100باشد. حداكثر امتياز  مي 60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش -4-3-2

 امتياز گارانتي

 10 سال اضافي( 2امتياز، حداكثر  5گارانتي)به ازاي هر سال اضافي  قوه بر دو سال، مدت 

 آموزش 

 10 برداري  ارائه آموزش در محل خريدار بر اساس مستندات نصب و بهره

 5 ارائه فيلم آموزشي

 خدمات پ  از فروش

 15 سال اضافي( 5امتياز، حداكثر  3سال، پشتيباني و خدمات پ  از فروش ) به ازاي هر سال اضافي  قوه بر ده 

 باشد. مي 60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 احراز کارخانه سازنده -4-3-3

 امتياز معيار رديف

 30 سازنده داخلي تحت ليسان  سازنده خارجي معتبر 1

2 

سازنده داخلي راساً نسبت به طراحي و ساخت پست اقدام نموده كه داراي تايپ تست كامل طبق استاندارد 

IEC62271-202  ( به نام سازنده داخلي )خودش( باشد. 5)جدول شماره 

( اجازه حوور در مناقصه 3جدول شماره ) 74هاي تايپ تست، بر اساس بند  )به ازاي كسري هر يک از آزمون

 واهد شد.(داده نخ

40 

 .باشد مي 60جدول فوق به اضافه  هاي يكي از رديفامتياز كسب شده از  حاصل امتياز نهايي



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  19 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 دار ها از مراجع صالحيت هاي مديريت کيفيت و آزمون ارائه گواهينامه -4-3-4

يكي از مراجع آزمايشپاهي و هاي آزمون داراي تاريخ ا تبار مشخصاً در مورد همين كاال از  ي تأييديه منکور از گواهي آزمون ، ارائه

 شود: كنترل كيفيت به شرح زير است كه به تناسب ارائه گواهينامه هاي ذيل امتيازها تعيين مي

 امتياز  نوان رديف

 ILAC   20به  (traceable)المللي قابل رديابي  هاي مستقل ومعتبر بين آزمايشپاه 1

 15 نيروهاي مرجع داخل كشور مانند پژوهشپاه  آزمايشپاه 2

 5 ارائه گواهي مديريت كيفيت   3

 شود. جمع مي 60امتياز فوق با  دد 
ساخته مشابهي داشته باشد با  در صورتيكه فروشنده مداركي دال بر قابل تعميم بودن تايپ تست انجام شده بر روي نمونه پست پيش *

 نکر خريدار قابل استناد است.

 مشخصات مربوط به تابلو فشار ضعيف -4-3-5

 شود. تابلوي فشار ضعيف محاسبه مي  امتيازات اين قسمت از امتيازات كسب شده از بخش امتيازات دستورالعمل

 

 متوسطمشخصات مربوط به تابلو فشار  -4-3-6

 شود. محاسبه مي متوسطتابلوي فشار   امتيازات اين قسمت از امتيازات كسب شده از بخش امتيازات دستورالعمل

 

 ترانسفورماتورمشخصات مربوط به  -4-3-7

 شود. محاسبه مي ترانسفورماتور  امتيازات اين قسمت از امتيازات كسب شده از بخش امتيازات دستورالعمل

 

 مشخصات مربوط به استراکچر وبدنه پست -4-3-8

 حداكثر امتياز مشخصات بدنه پست  رديف

 5 سهولت در تعويض و تعمير هر يک از اجزاء پست 1

 5 اشكال در مسائل فني و بهره برداري و كقس حرارتي(حداقل ابعاد )بدون ايجاد  2

 10 كيفيت و آماده سازي قبل از رنگ  و رنگ آميزي 3

 10 كيفيت  برش و جوش و سوراخكاريها 4

 10 با حفظ كقس حرارتي IP23Dداشتن درجه حفاظت باالتر از  5

امتياز و در غير  5سهولت در تعويض و تعمير و نپهداري آنها : در صورت در نکر گرفتن فواي مناسب براي نصب تجهيزات و 1بند 

 اين صورت امتياز صفر در نکر گرفته  شود .



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  20 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

: به كمترين ابعاد ممكن براي پست بدون ايجاد اشكال در بهره برداري و مسائل فني با ارايه گواهي تايپ تست حرارتي براي 2بند 

 شود. تيازي در نکر گرفته نميامتياز و براي ابعاد ديپر ام  5ابعاد مذكور  

با استفاده از سيستم خط رنگ پيوسته)خط كانواير پيوسته(: در صورت انجام تمام مراحل قبل از رنگ آميزي شامل چربي  -: الف3بند 

و استفاده از رنگ با پايه اپوكسي به صورت پودري به روش  فسفاته رويزدايي، زنگ زدايي و فسفاته كاري با استفاده از 

امتياز  0امتياز و در صورت انجام تمام مراحل و استفاده از فسفات آهن در مرحله فسفاته كاري  10لكترواستاتيک و پخت كوره اي ا

 در نکر گرفته  شود.

با استفاده از سيستم خط رنگ ناپيوسته)خط كانواير غير پيوسته(: در صورت انجام تمام مراحل قبل از رنگ آميزي شامل  -ب        

بي زدايي، زنگ زدايي و استفاده از فسفات روي در مرحله فسفاته كاري و استفاده از رنگ با پايه اپوكسي به صورت پودري به چر

 امتياز در نکر گرفته شود. 0امتياز، و با استفاده از فسفات آهن  8روش الكترواستاتيک و پخت كوره اي 

هاي الزم با  ها و سوراخكاري و انجام خمكاري CO2وماتيک و جوش : در صورت انجام جوشكاري مناسب با تجهيزات ات4بند 

هاي اتوماتيک و انجام كار با كيفيت مناسب و استفاده از ورق با ضخامت حداقل تعيين شده در مشخصات اجباري  استفاده از دستپاه

 و در غير اينصورت امتياز صفر در نکر گرفته شود . 10امتياز 

 گيرد. )با ارايه گواهي تست كقس حرارتي( امتياز تعلق مي 10و باالتر  IP43امتياز و به ازاي  IP33 ،5: به ازاي 5بند 

 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  21 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 1ها نآزمو -5
 2ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 هاي جاري )روتين( آزمون

1  

 )فقط تست فركان  قدرت( بررسي سطح  ايقي آزمون

 و ترانسفورماتور MVاتصاالت بين سوئيچپير  -

 و ترانسفورماتور LVاتصاالت بين سوئيچپير  -

IEC 62271-202 
7-101بند   

 هاي استاندارد تأمين خواسته

2  

 آزمون  ايقي روي مدارات كمكي و كنترل:

ولتاژ فركان  قدرت به مدت يک ثانيه تمام مدارهاي كمكي و كنترلي   -

بدنه ا مال ميشود. اگر چند مدار از لحاظ  ايقي از هم )متصل به هم( و 

 1جدا باشند، ولتاژ بين اين مدارها ا مال ميشود. مقدار ولتاژ ا مال شده 

 باشد.كيلو ولت مي

IEC 62271-202 
 7-102بند 

  دم وقوع شكست الكتريكي -

 

 هاي كاركرديآزمون  3
IEC 62271-202 

7-103بند     
 هاي استاندارد  تأمين خواسته

 ساخته بررسي صحت مدارات پست پيش  4
IEC 62271-202   

7-104بند     
مطابقت وايرينگ نقشه با پست 

 ساخته  پيش

5  

 هاي پ  از مونتاژ در سايتآزمون

در كارخانه انجام شده  HVاگر تست دي الكتريک بر روي اتصاالت - 

 باشد. باشد نيازي به تكرار آن در سايت نمي

شوند و سپ  در سايت مونتاژ  هايي كه  براي حمل دمونتاژ مي پست-

هاي شوند، الزم است تا جهت اطمينان از صحت  ملكرد، تحت آزمون مي

)بند  ساخته ( و بررسي صحت مدارات پست پيش103-7)بند  كاركردي

 گيرند.( قرار 7-104

IEC 62271-202    
 7-105بند  

 

 هاي استاندارد  تأمين خواسته

 هاي نو ي )تايپ( آزمون

6  
 بررسي سطح  ايقي آزمون

 و ترانسفورماتور MVاتصاالت بين سوئيچپير  -
 و ترانسفورماتور LVاتصاالت بين سوئيچپير  -

 
IEC 62271-202  

6-2بند    

 هاي استاندارد تأمين خواسته

                                                 
هاي جاري بايد بر روي پست كمپكت كامقً مونتاژ شده انجام گيرد.  هاي اجباري و تست ساخته، تمامي تايپ تست بطور كلي در يک پست پيش 1

ساخته  ملي نيست.  ساخته، انجام تايپ تست بر روي تمامي ساختارهاي پست پيش ظرفيت و ساختار تجهيزات پست پيشبدليل تنوع در تيپ، 
توان از روي اطق ات تست ساختاري قابل مقايسه با آن، بدست آورد. تست مربوط به هر  ساخته را مي بنابراين  ملكرد ساختاري يک پست پيش

 ساخته نيز بايد طبق استاندارد مربوط به خود انجام شود. يشهاي موجود در پست پ يک از المان
 ها بايد به شرح جدول فوق باشد. ر ايت ترتيب انجام آزمون 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  22 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 2ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 بررسي افزايش درجه حرارت تجهيزات اصلي موجود در پست  آزمون  7
IEC 62271-202   

6-5بند   

هاي استاندارد  تأمين خواسته

 (K10  )حداكثر كقس

8  

 وجريان قابل بررسي قابليت سيستم زمين دربرابرجريان پيک نامي آزمون

الزامي به تكرار آزمون بر روي تجهيزات تايپ تست ) درزمان كوتاه تحمل

و  LV و ترانسفورماتور و سوئيچپير MVشده شامل سوئيچپير 

 (باشد نمي LV و  MV اتصاالت 

IEC 62271-202  

6-6بند    

هاي استاندارد )پ  از  تأمين خواسته

انجام تست دفرمه شدن هادي مدار اصلي 

و اتصاالت به تجهيزات مجاز است به 

 شرطي كه پيوستپي مدار حفظ شود(

 بررسي درجه حفاظت آزمون  9
IEC 62271-202  

6-7بند   

مطابق با )هاي استاندارد  تأمين خواسته

 ((3)مقادير پر شده  در جدول شماره 

10  

  (EMC) سازگاري الكترومغناطيسي آزمون

به شرط انجام آزمون به صورت جداگانه بر روي تابلوهاي فشار متوسط و 

 انجام اين آزمون بر روي پست كامل الزامي نيست.  ضعيف،فشار 

IEC 62271-202 

6-9بند    هاي استاندارد تأمين خواسته 

11  

  هاي اضافي برروي  مدارهاي كنترلي و كمكي آزمون

هاي الزم نصب،  بايستي اثبات شود كه امكان انجام تمام فعاليت)

 (دارد ساخته وجود برداري و نپهداري بر روي پست پيش بهره

IEC 62271-202    
6-10بند   هاي استاندارد  تأمين خواسته 

12  

 هاي مكانيكي  محاسبات و آزمون

 فشار باد و بار سقف با ارايه محاسبات  -

 با ارايه نتايج تست تحمل ضربه مكانيكي  -

IEC 62271-202    
6-101بند   

مطابق با ) هاي استاندارد تأمين خواسته

 ((3)مقادير پر شده  در جدول شماره 

 الكتريكي ناشي ازخطاي داخلي تعيين تاثير قوس آزمون  13
IEC 62271-202    

6-102بند    هاي استاندارد تأمين خواسته 

14  
 گيري يا محاسبه(  هاي الكترومغناطيسي )اندازه آزمون توليد ميدان

 (در صورت توافق خريدار و سازنده)
IEC 62271-202    

6-103بند    هاي استاندارد تأمين خواسته 

15  
 اندازه گيري سطح صدا 

 (در صورت توافق خريدار و سازنده)

IEC 62271-202    
 ضميمه مطابق 

BB  
 هاي استاندارد تأمين خواسته

 (sampleاي ) نمونه هاي آزمون

16  
ساخته  پيش پستبه تشخيص خريدار، پ  از نمونه برداري از هر تيپ 

 مورد نکر، كليه آزمونهاي روتين روي پست مربوطه انجام شود.

استانداردهاي مورد 

در  استناد

 هاي روتين آزمون

 هاي استاندارد تأمين خواسته

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  23 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 چيدمان تجهيزات داخلی (:1پيوست )
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 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت 20ساخته  پست پيش

 26از  24 صفحة

 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 ساخته دياگرام تک خطی پست پيش (:2پيوست )
 دياگرام تک خطی موردنياز بايد در اين صفحه توسط شرکت توزيع ترسيم و پيوست شود.
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 شرکت توانير
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 کيلوولت 20ساخته  پست پيش
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 2شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 کليد اتوماتيک )کليد اصلی( تابلو فشار ضعيف جريان نامینحوه انتخاب  (:3پيوست )
 کليد اتوماتيک )کليد اصلی( تابلو فشار ضعيف بر اساس ظرفيت ترانسفورماتور جريان نامی( انتخاب 6جدول شماره )

 کليد اتوماتيک )کليد اصلی( )آمپر( جريان نامی (kVAظرفيت ترانسفورماتور  ) رديف

1  100 160 

2  125 200 

3  160 250 

 400 250و 200  4

 630 400و  315  5

6  500 800 

7  630 1000 

8  800 1250 

9  1000 1600 

10  1250 2000 
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 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 آلودگی منطقه انتخاب سطح جدول راهنمای(: 4) پيوست
 1( راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه7جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 خيلي سبک  1

 بيابان يا زمين خشک باز  از هر دريا، km 50بيش از -
 از منابع آلودگي انساني km 10بيش از -

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

 باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 و/ يا وجود شستشوي منکم ماهانه توسط باران

 E2 سبک  2

-km 50-10 ،بيابان يا زمين خشک باز  از دريا 
-km 10-5 از منابع آلودگي انساني 

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

 باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 و/ يا وجود شستشوي منکم ماهانه توسط باران

 متوسط  3

E3 

-km 10-3 ،بيابان يا زمين خشک باز  از دريا 
-km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

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

 باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 و/ يا وجود شستشوي منکم ماهانه توسط باران

E4 

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

 دهد رخ مي  غالبا مه غليظ )يا باران ريز( پ  از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند هفته يا چند ماه(

 و/ يا باران سنپين با رسانايي باال رخ مي دهد 

NSDDو/ يا سطح بااليي از 
ESDDبرابر  10تا  5، بين 2

 وجود دارد 3

 سنپين  4

E5 
 بيابان يا زمين خشک باز  از دريا، km 3در محدوده -
 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده -

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

 دهد مي رخ  غالبا مه غليظ )يا باران ريز( پ  از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند هفته يا چند ماه(

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بين  NSDDو/ يا سطح بااليي از 

5   
خيلي 

 سنپين
E7 

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

 مستقيما در معرض پاشش آب دريا يا مه نمكي غليظ

با چپالي باال و مرطوب شدن مكرر  يا مستقيما در معرض آالينده هايي با رسانايي باال يا غبار سيماني
 توسط مه يا باران ريز

 نواحي بياباني با انباشت سريع ماسه و نمک و چپالش منکم

 - ويژه  6
 نوار ساحلي جنوب كشور-
 سيمان مناطقي كه در معرض آلودگي بسيار سنپين صنعتي و طبيعي قرار دارند مانند كارخانجات گچ و-

 

                                                 
و سطح آلودگي ويژه مطابق با نياز برخي مناطق داراي  IEC 60815-1, 2008خيلي سبک تا خيلي سنپين مطابق با استاندارد سطوح آلودگي  1

 اند. انتخاب  ايق در مناطق با آلودگي ويژه بايد بر اساس مطالعات دقيق انجام شود.  آلودگي ويژه تعريف شده
 نشيني غيرقابل انحقل چپالي ته 2
 چپالي معادل ته نشيني نمک  3
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