
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP14‐14 
 طراحي،و با مصالح كامپوزيت و آلومينيوم هاي موقت شبكه انتقال نيرو دكلساخت فني و اقتصادي  بررسي  :پروژه عنوان

 كيلوولت با توجه به انتخاب گزينه برتر 400-230و  132- 63 رده ولتاژي آزمون و ساخت
  برق انتقال هاي سازه سازي مقاوم و سالمت پايش ارزيابي، جامع سامانه سازي يادهپ و فني دانش تدوين  عنوان طرح:

    هاآن كاهش كارهايراه يارائه و اشكاالت بروز بينيپيشهايروشبرق،صنعتهايسازهسالمتپايش سند  واحد اجرايي:
  ماه 18 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  ر مراحل كلي:تبيين و تشريح پروژه همراه با ذك
دكلهاي دائمي بخصوص در خطوط انتقال تحت شرايط آب و هوايي خاص نظير طوفانها و كوالك سنگين و يا ساير شرايط محيطي مخرب 

گردند. همين مساله سبب اخالل در توزيع و انتقال نيرو گشته و خسارات اقتصادي فراواني را به بطور موضعي و يا كلي دچار تخريب مي
سازد. لذا ضروريست كه با سيستمي مناسب بتوان سريعاً ارتباط شبكه را برقرار نمود، تا در رف كننده و توليد كننده وارد ميمجموعه مص

االجرا و قابل حمل جهت جايگزيني در دست فرصت كافي به رفع مشكل دكل اصلي پرداخت. بنابراين الزم است كه يك سيستم موقت، سريع
ب و برپا گردد. از جمله شرايط الزم براي اين سيستم آن است كه برپايي آن مستلزم تمهيدات خاصي در محل باشد تا سريعا در محل نص

ترين وجه و در كمترين زمان جايگزين دكل اصلي شود، و در زمانيكه دكل اصلي جايگزين گرديد، دكل موقت به سرعت جمع نباشد و به ساده
 .آوري سيستم موقت از محل، مجدد قابل استفاده باشندضمناً قطعات مورد استفاده بايد پس از جمعبندي شده و از مسير خارج شود، و و بسته

هايي داراي سرعت باال در برپاسازي و كمترين عمليات آماده سازي محيط جهت نصب هستند كه دكلهاي موقت سازهبا توضيح فوق، 
هايي به سبب قابليت در صورت تخريب دكلهاي دائمي به هر دليلي، چنين سازه. باشندهاي خودايستاي دائمي داراي چنين شرايطي نميسازه

تواند سازد و ميمانور باال و سبكي وزن در حمل و نقل، شرايط را جهت بازسازي موقت خط تا زمان آماده سازي و ترميم مجدد آن فراهم مي
و در مجموع موجب افزايش تاب آوري شبكه  مورد استفاده قرار گيرد بندي گردد تا در محل ديگرآوري شده و بستهبراحتي سازه موقت جمع

  انتقال خواهند شد.
 هيپس از مطالعات اولدر اين پروژه با هدف كاهش زمان بازيابي مجدد خط در زمان بروز سقوط دكل و افزايش تاب آوري خطوط انتقال نيرو، 

ها كشور طراحي شده، سپس بعد از نمونه سازي براي اطمينان از عملكرد آن ي، دكل هاي موقت متناسب با شرايط اقليميفن يو امكان سنج
  گيرند. مورد آزمون تايپ تست قرار مي

- 230 ولتاژ سطح دو در و شرايط منطقه اي كامپوزيت و آلومينيوم مصالح نوع دو اساس بر موقت هاي دكل پروژه اين با توضيحات فوق در
طراحي  مي شود. سپس شناسايي) كامپوزيت و آلومينيوم مصالح(به لحاظ انتخاب  برتر هاي گزينه و شده مفهومي طراحي 132- 63 و 400

 خواهد حاصل اطمينان آن مناسب عملكرد به نسبتدر آزمايشگاه مرجع  تست تايپ هاي آزمون و سازي نمونه انجامتفصيلي انجام شده و با 
شود درجه) انجام مي 45در دو تيپ آويزي (ده درجه) و زاويه ( ين و فوق سنگينسنگالزم به ذكر است طراحي ها براي سطح بارگذاري . شد

  تيپ دكل مورد آزمون قرار مي گيرد. 4لذا مجموعاً براي دو رده ولتاژي و براي مصالح برتر شناسايي شده 
شد به اين مفهوم كه در حقيقت طرح با 132- 63قابل استفاده براي رده ولتاژي  400-230نكته مهم اين است كه بايستي طرح رده ولتاژي 

  است با ماژول هاي كاهش يافته. 400-230) همان طرح ولتاژي 132-63ولتاژي فوق توزيع (
  

                                                                     
  
 خواهد اقدامنگهداري  و تعمير و نصب راهنماي دفترچه تهيه به نسبت و شده رساني بروز اجرايي هاي نقشه تست ايجنت اساي بر نهايت در
  .شد

  بطور كلي اين پروژه شامل شرح خدمات ذيل است:
 نيرو انتقال شبكه آوري تاب افزايش هدف با موقت هاي دكل از استفاده ضرورت مطالعه و بررسي )1

-230رده ولتاژي 
400 

 درجه 10  درجه 45

-63ي رده ولتاژ
132 

 درجه 10  درجه 45
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 ساخت و طراحي فني سنجي امكان و معايب و مزايا مقايسه و دنيا در دموجو هاي طرح آوري جمع )2

 اي منطقه برق شركتهاي از سنجي نظر نتايج اساس بر كارفرما نظر مورد مشخصات بندي دسته )3

 برتر گزينه انتخاب و 132-63 و 400-230 ولتاژ سطح دو در كامپوزيت و آلومينيوم مصالح نوع دو اساس بر مفهومي طراحي )4
 حمصال

 ساخت هاي نقشه ارائه و تيپ دكل) 4( موقتهاي  دكل تفصيلي طراحي )5

  شده طراحيهاي  دكل سازي نمونه )6
 در آزمايشگاه مرجع  شده ساخته هاي دكل تست تايپ انجامتهيه رويه آزمون و   )7

 تست تايپ نتايج اساس بر گزارش نهايي تهيه و ها نقشه رساني بروز )8

 كشي دكل، تعمير و نگهداري و ملحقات آننصب و سيمتهيه دفترچه راهنماي بازيابي خط،  )9

  
  طراحي و انتخاب مواد پايه ساخت دكل بايستي به نحوي صورت بگيرد كه متضمن كيفيت و دوام در برابر مخاطرات و شرايط محيطي باشد.

- خي از آزمونرو الكتريكال سازه باشد. ب آزمون ها نيز بايستي توسط آزمايشگاه هاي معتبر انجام شده و تاييد كننده عملكرد مطلوب مكانيكي
  ول ذيل اشاره شده است.ي اساسي در جدها
  

  نوع آزمون  آزمون رديف

  آزمون تخليه جزئي  1
Partial disgharge 

  الكتريكي

  آزمون ولتاژ تحمل و جرقه فركانس قدرت مرطوب  2
Wet power-frequency withstand andflashover voltage test  الكتريكي  

  آزمون ولتاژ تحمل و جرقه در برابر موج ضربه صاعقه در شرايط خشك  3
Dry lightning impulse withstand and flashover voltage test  

  الكتريكي

  ازمون استقامت دي الكتريك و ولتاژ سوراخ شدن  4
	Puncture Voltage and Dielectric Strength test  

  الكتريكي

  آزمون مه نمكي  5
salt fog test 

- محيطي
  الكتريكي

  آزمون آلودگي  6
Pollution test 

- محيطي
  الكتريكي

اتصاالتآزمون پروفيل ها و نوعي  آزمون  7  
Profile & Connection test 

  المكانيك

  سازه دكل و كراس آرمنوعي آزمون   8
Structural Type test 

  سازه اي

  مكانيكال  ش، ضربه، سختي و ...)آزمون مكانيكي نمونه مواد (كشش، فشار، برش، خم  9

 موثر محيطي عوامل اثر و عمر چرخه تعيين منظور به دار شتاب هاي آزمون  10
  و آلومينيومي كامپوزيتي هاي دكل بر

- محيطي
  مكانيكي
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 كيلوولت 400- 230و  132-63در دو رده ولتاژي  كامپوزيت و آلومينيوم مصالح نوع دو اساس بردكل موقت  طراحي مفهومي  
  (بر اساس گزينه برتر كامپوزيتي و يا آلومينيومي) موقت دكلطراحي تفصيلي و ساخت 

  در  عملكرد صحتتضمين  جهت(نوعي و نمونه اي)  و مكانيكالالكتريكال، سازه اي انجام تمامي آزمون هاي استاندارد مورد نياز
 خط انتقال

 و تحليل خروجي و ورودي فايلهاي الكترونيكي هاي نسخه شامل دكل چهار تمامي طراحي و تحليل و بارگذاري هدفترچ و نقشه 
 .مربوطه هاي افزار نرم و ها نقشه و طراحي

 مربوطه كيفي كنترل و بازرسي و دكلها مدولهاي ساخت و اي نمونه آزمونهاي و ساخت مصالح، مشخصات راهنماي 

 ديده آسيب دكلهاي جاي به موقت دكل جايگزيني انجام و دكلها يبرپاي و مونتاژ راهنماي 

 دكلها ساخت مناقصه برگزاري فني اسناد 

 كامل مقياس با دكل پايه چهار 

  ،و ساخت هاينقشه ارائه و اقتصادي مطالعاتارائه گزارش پروژه (شامل گزارش مراحل پروژه، رويه هاي آزمون و نتايج آزمايش 
 )نصب

 نگهداري و تعمير و نصبخط،  راهنماي بازيابي  

  الزامات شركت در فراخوان:
 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF04) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09) 

  هاشركتتكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري (TDF10)  

 اطالعات تماس:

  :4482داخلي  88079400تلفن  
  :88079358تلفن مستقيم 

  :آدرس پست الكترونيكيarahnavard@nri.ac.ir  

  



  

 پروژه و مراحل شرح خدمات ،ييمشخصات اجرا  

شماره 
  مرحله

  عنوان / توضيحات
م الاق
 شدنيتحويل

  طالعاتا آوري جمع و سنجي امكان شناسايي، بررسي،  1

تهيه گزارش 
  مرحله اول

  

هاي موقت با هدف افزايش تاب آوري شبكه انتقال بررسي و مطالعه ضرورت استفاده از دكل-1-1
  نيرو

1-1-1  
1-1-2  
1-1-3  

  
  

  
  

1-1-4  

 معرفي دكل هاي موقت و  كاربرد آن ها در خطوط انتقال نيرو
 و دسته بندي شاخص هاي افزايش تاب آوري خطوط با بكارگيري آن  موقت هاي ضرورت استفاده از دكل

  مطالعه و تحليل وضعيت موجود شبكه انتقال
  اخذ اطالعات مربوط به خرابي هاي خطوط انتقال كشور 

  اخذ اطالعات مربوط به اقدامات مربوط به تعمير و تعويض دكل هاي انتقال
  افزايش تاب آوري (بازيابي خطوط و ...)اخذ اطالعات مربوط به شاخص هاي كمي منجر به 

  برآورد نياز شبكه انتقال كشور به تفكيك برق هاي منطقه اي
  برآورد ميزان افزايش تاب آوري با توجه به نياز شبكه انتقال 

و امكان سنجي فني طراحي و جمع آوري طرح هاي موجود در دنيا و مقايسه مزايا و معايب -1-2
  ساخت
1-2-1  
1-2-2  
1-2-3  
1-2-4  

  جمع آوري مستندات و سوابق موضوعي استفاده از دكل هاي موقت در دنيا
  دسته بندي انواع دكل هاي موقت به لحاظ ساختار و مصالح و مقايسه مزايا و معايب هريك

  برآورد امكانات فني سازندگان داخلي جهت توليد مقاطع و دكل هاي موقت 
  بندي الزامات مورد نياز دستهمطالعه و بررسي روشهاي طراحي و 

دسته بندي مشخصات مورد نظر كارفرما بر اساس نتايج نظر سنجي از شركتهاي برق -1-3
   منطقه اي

1-3-1  
1-3-2  
1-3-3  

  مذاكرات و برگزاري نشست به منظور شناسايي خواسته هاي كارفرما و تهيه فرم نظر سنجي 
   يبرق منطقه ا ياز شركتهاارسال فرم نظر سنجي و اخذ نظرات 

مشخصات ژئوتكنيكي نصب دكل در سه نوع زمين از نوع صخره اي، خـاك بـا مقاومـت متوسـط و     تعيين 
   زمينهاي باتالقي

  مختلف حالتهاي و شرايط براي دكل تفصيلي و مفهومي طراحي  2

تهيه گزارش 
  مرحله دوم

-230دو سطح ولتاژ  طراحي مفهومي بر اساس دو نوع مصالح آلومينيوم و كامپوزيت در-2-1
  و انتخاب گزينه برتر   132-63و  400

2-1-1  
2-1-2  
2-1-3  

 اخذ اطالعات بارگذاري از كارفرما
  انتخاب مواد اوليهو م و كامپوزيت يونوع مصالح آلومين بررسي الزامات ساخت بر اساس دو

  و ضوابط الكتريكال هاي الزمبهمراه ايزوالسيونبدنه برج و كراس آرم تعيين نوع، شكل و ساختار 



شماره 
  مرحله

  عنوان / توضيحات
م الاق
 شدنيتحويل

2-1-4  
2-1-5  
2-1-6  
2-1-7  

  بر اساس شرايط كاربري مراحل قبلمدل سازي و بارگذاري دكل
  با توجه به تنشهاي مكانيكي وارد بر آنبرج  مفهوميطراحي 

  براي سه نوع زمين نصب دكل (صخره اي، زمين باتالقي، زمين با خاك متوسط) طراحي فونداسيون دكل
  و انتخاب گزينه برتر به لحاظ نوع مصالح مصرفياوليه  مقايسه اقتصادي

 و ارائه نقشه هاي ساخت)دكلتيپ4(موقتهايدكل تفصيلي طراحي-2-2
2-2-1  
2-2-2  
2-2-3  
2-2-4  

دو زاويه انحراف خط و دو سطح ولتاژ و يبراو فونداسيونيراق آالتطراحي نهايي دكل موقت، اتصاالت،
  فوق سنگين و سه نوع زمين نصب دكل شرايط آب و هوايي

     ي اجرايينقشه ها تهيه
  مبادله قرارداد هاي پيمانكاران جز و آزمايشگاه هاي معتبر داخلي كه به تاييد كارفرما رسيده اند.

  
  آزمايشات انجام و واقعي دكل سازي نمونه  3

تهيه گزارش 
 مرحله سوم

  

 نمونه سازي دكل هاي طراحي شده *-3-1
3-1-1  

  
3-1-2  

خريد مصالح، قالبها، يراق آالت، مقره ها، كابلها و ادوات مهاري، تجهيزات برپايي بهمراه گواهينامه هاي 
  تاييد كيفيت از آزمايشگاه هاي داخلي و يا بين المللي معتبر 

  ساخت دكل و فونداسيون هاي آن 
  

 انجام تايپ تست دكل هاي ساخته شده-3-2
3-2-1  
3-2-2  

 رويه آزمون دكل تهيه
   انجام آزمون نوعي دكل و ارزيابي نتايج تست

  راهنما دفترچه و نهايي ها، گزارش تهيه نقشه  4

تهيه گزارش 
 مرحله چهارم

  

  تست تايپ نتايجاساسبرنهاييگزارشتهيهوهانقشه رساني بروز-4-1

ل با استفاده از تجهيزات دكاجراي عمليات مونتاژ و نصب و برپايي و بازگشايي مجدد  -4-2
  برپايي

  
 آن ملحقات و نگهداري و تعمير دكل،كشيسيمونصبخط،بازيابيراهنماي دفترچه تهيه -4-2

  * قطعات به صورت پيش ساخته مي باشد و هيچ قطعه اي از قطعات دكل در محل نصب سامانه ساخته نخواهد شد، بلكه در
اورده شده است. اين آزمونها شامل  جدول آزمون هارد نياز در پروژه شامل مواردي است كه محل مونتاژ مي گردد. آزمونهاي مو

با توجه به سرعت عمل مورد نياز براي استفاده كنندگان و هزينه هاي مختلف، سبك  .حداقل آزمونهاي مورد نياز در پروژه است
در زمين گونه اي طراحي شود تا حداكثر چهار نفر ت دكلها به سازي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در نتيجه سعي مي شود، قطعا

و جك زنجير يك تني،  تني بنزيني، تيفور 5تا  2ادوات نصب و برپايي دكلها شامل وينچ  بتوانند اين قطعات را حمل نمايند.شيبدار 
مشخصات ذكر شده در باال الزم  جين پل و كابل و ميخ مهار است. تمامي فعاليتهاي ذكر شده در جدول فوق چهار تيپ دكل با



 يدر خاك بر اساس دسته بند يهر گونه نقطه اتكائ ايو  يمهار يها يدكل و پ ياصل يسامانه شامل پ ونيفونداس يطراح. االجراست
 شود.مي آنها انجام  يبر رو يو نوع ينمونه ا يو ساخته و در صورت لزوم آزمونها ي؛ طراحزمين باتالقيخاك مناسب و  ،يسنگ نيزم

 :روالهاي تاييد صحت و كيفيت خروجيهاي پروژه  

o  محقق موظف است قبل از شروع هر مرحله پروژه، تاييد پژوهشگاه را از فرضيات و شيوه حل مساله بصورت رسمي
 داشته باشد.

o .بررسي و ارزيابي نتايج هر مرحله منوط به دريافت تمامي مدارك و مستندات از محقق است 

o مراحل ساخت و آزمون پروژه را تحت نظارت پژوهشگاه، با اطالع قبلي انجام دهد. محقق موظف است تمامي 

o .تاييد هر مرحله منوط به برگزاري كميسيون فني طبق روال جاري پژوهشگاه مي باشد 

o .آغاز هر مرحله پس از تاييد مرحله قبل توسط پژوهشگاه ميسر خواهد بود 

o  هاي معتبر پرداخت خواهد شد.هزينه هاي پروژه طبق اسناد مثبته و فاكتور 

o .سقف هزينه هاي پروژه طبق جداول هزينه ارائه شده در تعريف پروژه خواهد بود 

o  در صورتي كه پس از انجام تست و رد شدن نتايج، نياز به بازنگري و تكرار ساخت و تست باشد، هزينه هاي آن بر
 عهده محقق مي باشد.

o بزار و قطعات ساخته شده و خريداري شده را در پايان پروژه طبق محقق تمامي مدارك و اسناد، تجهيزات و ا
  مدارك مثبته تحويل كارفرما خواهد داد.

 

  : بايستي توسط شركت متقاضي تكميل گرددمحصوالت  محقق و سازندهفرم ارزيابي انتخاب توجه 



  فرم ارزيابي انتخاب سازنده محصوالت پروژه هاي طرح پايش سالمت (بخش انتقال)

  شرح  سقف امتياز  شرح  يفرد
امتياز 
كسب 
  شده

1  
موجود بودن تجهيزات و 

ماشين آالت (توانايي ساخت 
  محصول)

مستندات تجهيزات و   دارد   ندارد و برون سپاري ميكند
ماشين آالت و شركتهاي 

  همكار ارائه گردد
  

  امتياز 10  امتياز 5

  سابقه اجرايي ساخت محصول  2

  كامال مرتبط
  امتياز 4سال هر   عضو اصلي

  سال گذشته، 5طي 

  سوابق ارائه گردد
  

  امتياز 2هر سال   همكار

  مشابه
  امتياز 2هر سال   عضو اصلي

  امتياز 1هر سال   همكار

حسن سابقه و رضايت   3
  كارفرماهاي قبلي

امتياز تا  2ارائه هر مورد مستند از رضايت نامه مشتريان قبلي 
    ارائه شود مستندات  امتياز 10سقف 

داشتن تجهيزات آزمايشگاهي   4
  مرتبط

  امتياز 10تا سقف   دارد  ندارد

  ليست ارائه شود
  

  امتياز 2هر تجهيز   امتياز 0

5  
داشتن واحد تحقيق و توسعه 

مرتبط  ساخت محصول
)R&D(  

تعداد نفرات و تخصص   دارد  برون سپاري  ندارد
آنها و يا شيوه برونسپاري 

  ارائه گردد
  

  امتياز 10  امتياز 5  امتياز 0

سابقه مديريت و اجراي پروژه   6
  هاي تحقيقاتي

  دارد  ندارد
    امتياز 10تا سقف 

 2هر پروژه خاتمه يافته   امتياز 0
  امتياز

7  
عضويت در سنديكاي صنعت 
برق و حضور در وندور ليست 

  محصول مربوطه

  دارد  ندارد
    

  امتياز 10  حذف

ي ساليانه در متوسط گردش مال  8
  سال اخير 5

 10كمتر از 
  ميليارد تومان

ميليارد  50تا  10
  تومان

 50بيشتر از 
    مستندات ارائه شود  ميليارد تومان

  امتياز 10  امتياز 5  امتياز 0

  سهم مشاركت شركت  9
   %20  %20كمتر از 

    طبق اظهار نامه
  10  حذف

  امتياز 100  مجموع

 


