
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP14‐15

 63 آرم كامپوزيتي دكل انتقال نيروي تلسكوپيمقره خودكراس هاي استانداردآزمونانجام  و ساخت طراحي،  :پروژه عنوان
 آويزي كيلوولت

  برق انتقال هاي سازه سازي مقاوم و سالمت پايش ارزيابي، جامع سامانه سازي پياده و فني دانش تدوين  عنوان طرح:
    هاآن كاهش كارهايراه يارائه و اشكاالت بروز بينيپيشهايروشبرق،صنعتهايسازهسالمتپايش سند  واحد اجرايي:

  ماه 18 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 به را آنها و شده متحمل را هاسيم از وارده نيروهاي دكل روي در كنسول تير يك ورتبص كه است نيرو انتقال دكل از قسمتي) بازو( آرم كراس
 ساخته فوالدي هايورق و هانبشي از كشور داخل در نيرو انتقال هايدكل اغلب امروزه كه اين به توجه با. كندمي هدايت دكل بدنه سمت
 فواصلي در هاسيم از وارده نيروهاي الكتريكي، فاصله حفظ جهت به لذا باشند،مي الكتريكي رساناي ها،نبشي اين كه آنجايي از و شوندمي

 و عبوري باند افزايش باعث تلسكوپي انتقال هاي دكل در خصوصاً موجود، فواصل اين. شوندمي وارد دكل به فلزي، بدنه از شده كنترل
 و هادي مابين في هاي مقره تعداد افزايش حال عين در. دهدمي زايشاف را دكل وزن بالطبع و شده دكل كل در زيادي لنگرهاي ايجاد همچنين
 وزن و فونداسيون ابعاد و برج پاي در نيروها افزايش بالطبع و زمين تا هادي فاصله حفظ جهت برج ارتفاع افزايش سبب فلزي، آرم كراس
 امر همين كه شده برج فلزي بدنه سمت به هادي انحراف يشافزا به منجر مقره زنجيره بيشتر طول ضمناً و ميشود برج پايه در مصرفي فوالد
 فوالدي آرمهايكراس با آنها كردن جايگزين و كامپوزيتي آرمخودكراس هايمقره از استفاده. شد خواهد آرم كراس طول افزايش سبب

 دارد نگه دكل بدنه به نسبت ترينزديك صلهفا به را ها هادي تواندمي آرم كراس و مقره زمان هم خاصيت علت به ، سبكي بر عالوه موجود،
 وزن كاهش سبب نتيجه در و شود مي دكل به وارده لنگرهاي و ابعاد كاهش و عبوري باند عرض كاهش دكل، شدن كامپكت باعث امر اين كه

  . گرددمي خط احداث و زمين تملك و جابجايي نقل، و حمل هزينه در ايمالحظه قابل جوييصرفه باعث بالطبع و گرديده دكل
 و مقره مزاياي و خصوصيات منظوره دو استفاده و آرم كراس عنوان به هم و كرده عمل مقره عنوان به هم آرم، خودكراس مقره حقيقت در

 برابر در مقاومت دليل به فوالدي آرم كراس به نسبت كامپوزيتي آرمهاي خودكراس مقره عمر افزايش. گردد مي پذير امكان آرم كراس
 و ها ميكروارگانيسم رطوبت، برابر در خوبي مقاومت پليمري، پوشش داشتن علت به مواد اين. است تجهيزات اين مزاياي ديگر از گيخورد

 گالوانيزاسيون و رنگ هاي هزينه كاهش بهتر، ايزوالسيون و عايقي خاصيت. دهند	مي نشان خود از سطح روي بر آلودگي شدن جمع همچنين
 است نوآوري اين مزاياي جمله از گردد، مي نصب هاي هزينه كاهش به منجر كه تجهيزات اين سبك وزن نهايت در و )نگهداري هاي هزينه(
  .است گرديده يافته توسعه كشورهاي در تجهيز نوع اين فراوان كاربرد موجب امر همين و

 تلسكوپي نيروي انتقال دكل كامپوزيتي آرم	خودكراس مقره نمونه يك استاندارد هاي	آزمون انجام و ساخت طراحي، پروژه اين اصلي رويكرد
 بابا دكل شاهد دكل جديد با مقره خود كراس آرم  اقتصادي مقايسه عمر دوره هاي هزينه مطالعات . از طرفي بعد ازاست آويزي كيلوولت 63

  اس آرم كامپوزيتي تهيه مي شود.راهنماي طراحي، ساخت و تعمير و نگهداري مقره خود كردر نهايت  وكراس آرم معمول انجام شده 
  ذيل است:شرح خدمات بطور كلي اين پروژه شامل 

 ساخت سنجي امكان و موضوع ادبيات آوري جمع )1

 (الكتريكال، سازه اي و مكانيكال) آرم كراس خود مقره طراحي و شاهد دكل انتخاب )2

 آرم كراس خود مقره ساخت و طرح سازي پياده )3

 (الكتريكال، سازه اي و مكانيكال) نياز صورت در طرح الحاص و استاندارد آزمونهاي انجام )4

  نصب و ساخت هاي نقشه ارائه )5
 اقتصادي  و مقايسهمطالعات هزينه هاي دوره عمر انجام  )6

 تهيه راهنماي طراحي، ساخت و تعمير و نگهداري مقره خود كراس آرم كامپوزيتي  )7

  
ي به نحوي صورت بگيرد كه متضمن كيفيت و دوام در برابر مخاطرات و شرايط بايست مقره خودكراس آرمطراحي و انتخاب مواد پايه ساخت 

  محيطي باشد.
خي از رباشد. ب تجهيزآزمون ها نيز بايستي توسط آزمايشگاه هاي معتبر انجام شده و تاييد كننده عملكرد مطلوب مكانيكي و الكتريكال 

  ول ذيل اشاره شده است.ي اساسي در جدهاآزمون
  



  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP14‐15

 63 آرم كامپوزيتي دكل انتقال نيروي تلسكوپيمقره خودكراس هاي استانداردآزمونانجام  و ساخت طراحي،  :پروژه عنوان
 آويزي كيلوولت

  برق انتقال هاي سازه سازي مقاوم و سالمت پايش ارزيابي، جامع سامانه سازي پياده و فني دانش تدوين  عنوان طرح:
    هاآن كاهش كارهايراه يارائه و اشكاالت بروز بينيپيشهايروشبرق،صنعتهايسازهسالمتپايش سند  واحد اجرايي:

  
  نوع آزمون  نآزمو 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

تاتصاالآزمون   7  
Connection test 

  المكانيك

  سازه كراس آرمنوعي آزمون   8
Structural Type test 

  سازه اي

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

 :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
 كيلوولت. 63و الكتريكال آن از رده  مقره خود كراس آرم خرپايي به همراه اتصاالت مكانيكال 

  نقشه و دفترچه بارگذاري و تحليل و طراحي مقره شامل نسخه هاي الكترونيكي فايلهاي ورودي و خروجي تحليل و طراحي و نقشه
 ها و نرم افزار هاي مربوطه.

  كيفي مربوطهراهنماي مشخصات مصالح، ساخت و آزمونهاي نمونه اي و ساخت اجزاي مقره و بازرسي و كنترل 

 گزارش نهايي آزمون هاي نمونه اي 

 رويه و گزارش نهايي آزمون نوعي مقره 

 راهنماي تعمير و نگهداري 

 اسناد فني برگزاري مناقصه ساخت  
  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 
اقالم   عنوان / توضيحات  مرحله

  شدنيتحويل
  جمع آوري ادبيات موضوع و امكان سنجي   1

  
  

تهيه گزارش 
  مرحله اول

  
  

1-1   
2-1   

1-3  
1-4  
1-5  
1-6  

  
1-7  

  )PI( آرم كراس خود مقره مزايا و معايبو  تاريخچه، خصوصيات
  و دسته بندي مقاالت مربوطه آرم كراس خود مقرهسابقه موضوعي استفاده از 

  برآورد امكانات فني سازندگان داخلي جهت توليد 
  و مقايسه آنهامطالعه و بررسي روشهاي طراحي 

 آرم كراس خود مقره از استفاده بهينه شرايط

 كراس خود مقره مطلوب مكانيكي عملكرد حفظ و دوام عمر، چرخه بررسي و مطالعه
  و مقايسه با ساير مقره ها آرم

) باندل تك آويزي مداره دو كيلوولت 63 تلسكوپي برج( شاهد دكل اطالعات خذا
  رهاي وارده و فونداسيوننقشه، باشامل 

   مقره خود كراس آرم و تهيه نقشه هاي اجراييطراحي   2

  
تهيه گزارش 
  مرحله دوم

2-1  
  
  

2-2  
2-3  
2-4  
2-5  
2-6  
2-7  
2-8  
2-9  

2-10  
  

2-11  

  انتخاب مواد اوليهف ساخت و بررسي انواع گزينه هاي مختل
و  هاي الزمبهمراه ايزوالسيونبدنه برج و كراس آرم تعيين نوع، شكل و ساختار 

  ضوابط الكتريكال
  و مقره خود كراس آرم و تحليل نتايج دكل اوليه مدل سازي و بارگذاري

  مصالح اي نمونه آزمونهاي انجام
  قره خودكراس آرمو م دكل كامل طراحي و تحليل و مدلسازي بارگذاري،

 مصالح،كنترل شرايط الكتريكال و مكانيكال با توجه به هندسه جديد و بهينه سازي 
  مقره خود كراس آرم  توپولوژي و هندسه

  طراحي اتصاالت و يراق آالت 
  مقره خودكراس آرم ساخت روشهاي تعيين و قالبها طراحي

  اجرايي هاي نقشه تهيه
 نصب سايت هندسه و فواصل ، ابعاد( هندسي هاي متغير به نسبت حساسيت تحليل

  )برداري بهره شرايط و
  و دكل شاهدبا مقره خود كراس آرم مقايسه اقتصادي اوليه دكل 

  نمونه هاي مورد نيازپياده سازي طرح و ساخت   3

تهيه گزارش 
  مرحله سوم

3-1  
3-2  
3-3  
3-4  
3-5  
3-6  
3-7  

 ) و محيطي مكانيكال ،دارد نوعي و نمونه اي (الكتريكالهاي استاندسته بندي آزمون
  دسته بندي تعداد و مشخصات نمونه هاي مورد نياز 

   آرممقره خود كراس ساخت مصالح و مواد تهيه و قالبها ساخت
  انجام آزمونهاي كنترل كيفي نمونه مصالح

  ساخت محل در مونتاژ پيش انجام و مقره خودكراس آرم اجزاي ساخت
  (نوعي و نمونه اي) رويه هر يك از آزمونهاتهيه 
  مقره خودكراس آرم اجزاي روي بر اي نمونه هاي آزمون انجام



شماره 
اقالم   عنوان / توضيحات  مرحله

  شدنيتحويل
3-8  
3-9  

3-10  
3-11  

  بررسي گزارشات آزمون هاي نمونه اي و انجام اصالحات مورد نياز
  آزمايشگاه به دكل اجزاي و قطعات حمل
  آن مراحل تمامي بر نظارت و نوعي آزمون انجام

  نوعي آزمون گزارش بررسي
تهيه گزارش    هاي ساخت و نصب ارائه نقشه و مطالعات اقتصادي  4

  1-4  چهارممرحله 
4-2  

  مطالعات اقتصادي با توجه به طرح نهايي 
  هاي ساخت و نصب ارائه نقشه

تهيه گزارش   تهيه گزارش نهايي  5
  1-5  پنجممرحله 

  
5-2  
5-3  

نصب و  آزمون، ، ساخت،طراحي و تحليل بارگذاري، مصالح، انتخاب راهنمايتدوين 
  آرم كراس خود مقرهتعميرات  و نگهداري و برداري كنترل كيفيت، بهره

  .گيري نتيجه و اي مرحله گزارشات بندي جمع
  آرم كراس خود مقره ساخت مناقصه فني اسناد تهيه

  

o شوند كاليبره بايد بعدي هاي مرحله نتايج اساس بر 2 مرحله فعاليتهاي 

o آن الكتريكي-مكانيكي و مكانيكي عملكرد در آرم كه كراس خود مقره اجزاي تمامي بايد:  مراحل كل در 
 از پس و گذرانده را الزم تعداد به اي نمونه آزمونهاي صنعت، موجود هاي استاندارد اساس بر دارند مشاركت

 .گيرند قرار استفاده مورد مقره ساخت در تاييد



  

 ه:روالهاي تاييد صحت و كيفيت خروجيهاي پروژ  

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

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

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

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 ايان پروژه طبق محقق تمامي مدارك و اسناد، تجهيزات و ابزار و قطعات ساخته شده و خريداري شده را در پ
  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  رديف
امتياز 
كسب 
  شده

1  
د بودن تجهيزات و موجو

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 4هر سال   عضو اصلي

  سال گذشته، 5طي 

  دسوابق ارائه گرد
  

  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 
    مستندات ارائه شود  امتياز 10سقف 

داشتن تجهيزات آزمايشگاهي   4
  طمرتب

  امتياز 10تا سقف   دارد  ندارد

  ليست ارائه شود
  

  امتياز 2هر تجهيز   امتياز 0

5  
داشتن واحد تحقيق و توسعه 

مرتبط  محصولساخت 
)R&D(  

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

  ارائه گردد
  

  امتياز 10  امتياز 5  امتياز 0

و اجراي پروژه سابقه مديريت   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

متوسط گردش مالي ساليانه در   8
  سال اخير 5

 10كمتر از 
  ومانميليارد ت

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

 


