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 کشور توزیع فوق و انتقال خطوط در برقگیرها جایابیتدوین ضوابط انتخاب و  :پروژه عنوان

 خاص اقلیم با مناطق در عایقی فشارقوي تجهیزات نوین هايآوري فن توسعه راه نقشه و راهبردي سند عنوان طرح:

 هاي نوین تجهیزات فشارقوي عایقی در مناطق با اقلیم خاصسند راهبردي و نقشه راه توسعه فن آوري :واحد اجرایی

 ماه 20  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

 برقگيرهراي از پسر  اخر د بره انتقرا  خطرو  از ضرربه امروا  رودو خطرر كاهش براي يران،ا در رداريب هرهب جربياتت هب وجهت با

 امپراان  اگرر پسر  بره نزديكتر دكلهاي به صاعقه برخورد ال ح در شود. مي ستفادها پس  روجيخ و روديو طو خ رد فشارقوي

 كر د پراي امپراان  برا دكر  نبود صورت رد و شاه ازف هادي اردو اعقهص ريانج اده،د رخ برگشتي قوس باشا، باال هادك  اين پاي

 در حرا ، عين در دارنا. را پس  داخ  هب اموا  اين ورود از جلوگيري ظيفهو پس  برقگيرهاي نا.ك مي رك ح س پ م س هب پايين

 خرود صراعقه جريان و ادهد رخ برگشتي وسق ها، ك د ينا پاي امپاان  بودن باال و س پ از دورتر كلهايد به اعقهص برخورد صورت

 شا. خواها پس  هايرله عملكرد باعث امر اين يكنا.م تخليه پايين مپاان ا با ك د نزديكترين ريقط از را

 رقگيرهرايب بكارگيري مينهز در اس . TLSA يا خط برقگيرهاي بكارگيري انتقا ، طو خ بر صاعقه ثراتا كاهش اهكارهاير از يكي

 دارد. ادامره هنروز زمينره ايرن در تحقيقرات و شراه انجرا  نياد در بسياري مطالعات نتقا ا خطو  رب صاعقه ثراتا اهشك رايب خط

 نظيرر سرازناه هايشرك  انا. داده قرار خود ولويتهايا ليس  در را سالهم اين وضوعم اهمي  هب نبرد پي اب دنيا در برق هايشرك 

ABB ، ميگردد: ذكر زير موارد زمينه اين در انا.كرده رضهع زمينه اين در ار خود حصوالتم نيز يرهغ و وشيبات 

 

  نا.ك مي تحقيق  انتقا خطو  در طخ برقگيرهاي بكارگيري مينهز در سيگره 4C-301 كارگروه

 اس . داده انجا  زيادي طالعاتم زمينه اين در EPRI موسسه

 س .ا موجود موضوع اين مختلف ايه جنبه مورد رد زيادي مقاالت

 ژاپرن، آمريكا،آلمران، از مختلفري شرركتهاي دارنرا. نتقرا ا خطو  در را تجهيزات ينا نصب تجربه نياد در اديمتع رقب هايشرك 

  انا.بوده يشتازپ زمينه اين رد كشورها ساير و كانادا برزي ،

 
 اهداف پروژه:

 در شرایط مختلف اضافه ولتاژی شناسایی اصول کارکرد انواع برقگیرهای خط 

  اری و نصب وز حمل  و انباردو الزامات اجرایی اعم ا کشور توزیع فوق و انتقال خطوط در برقگیرهامشخصات فنی تدوین ضوابط انتخاب 

 پایش

 ت منتخبپایلو وطی در خطو پیاده سازی و شبیه سازی کامپیوتر کشور توزیع فوق و انتقال طخطو در برقگیرها تدوین ضوابط جایابی 

  شناسايي انواع برقگيرهاي خط متااو  در دنيا 

 شناسايي سازناگان اين محصو  در دنيا و برآورد هزينه اقتصادي مربوطه 

 بررسي سوابق كشورهاي مختلف در بكارگيري اين برقگيرها 

 



 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:
 

 :پيشنهاد می گردداوليه به عنوان شرح خدمات موارد ذيل 

 

 نوع طراحي، آرايش نصب و غيرهمكانيز  عملكرد، از نظر برقگير خط انتقا  انواع اصو  كاركرد بررسي  -1

 شناسايي سازناگان معتبر برقگيرهاي خط و تهيه بانك اطالعاتي مربوطه  -2

 و استنتا  نتايج سابقه بكارگيري برقگير خط در خطو  انتقا  ساير كشورهاسي برر  -3

 برقگيرهاي خط در ك  يا بخشي از خط انتقا هر يك از انواع مزايا و معايب استفاده بررسي  -4

  برقگيرهاي خطمشخصات فني در هريك از انواع انتخاب  تاوين ضوابط -5

 ر طو  خطو  انتقا  و فوق توزيعجايابي برقگيرهاي خط د هايروشو بررسي اصو   -6

)شبيه سازي وقوع قوس  EMTP-RVمالسازي مااري برقگير خط و شبيه سازي عملكرد آن در زمان صاعقه به كمك نر  افزار   -7

 در يك خط منتخب  در برابر اضافه ولتاژهاي كليازنيو نيز  برگشتي و برخورد مستقيم صاعقه با و باون وجود برقگير خط(

 و نصب و مسائ  مربو  به نحوه بهره برداري و نگهااري از برقگير خط ، انبارداريامات و تمهياات مربو  به حم الزتعيين    -8

خط( با سطوح ولتاژي مختلف  3)حااق  شبكه منتخب  و  پايلوتبرآورد هزينه اجراي طرح بكارگيري برقگيرهاي خط در خط -9

 و آرايشهاي مااري متنوع

 او  امتياز فنيتيه اسناد فني مناقصات و جا -10

 
 

 
 

 :پروژه بر موثر مهم باالدستی اسناد و قوانین استانداردها، الزامات،

- IEC 60071-1: Insulation coordination – Part 1: Definitions, principles and rules 

- IEC 60071-2: Insulation coordination – Part 2: Application guide 

- IEC/TR 60071-4, Insulation coordination – Part 4: Computational guide to insulation coordination and 
modelling of electrical networks 

- IEC 60099-8:2017 RLV  : Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap 

(EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV 

- IEC PAS 60099-7: Surge arresters - Part 7: Glossary of terms and definitions from IEC publications 
- ... 

 
 
 

 :شرایط واجد محقق مشخصات و شرایط

 
 و تسلط بر نرم افزارهای شبیه سازی، برقگیرها ، مدلسازی صاعقه حاالت گذرا  ،در مباحث هماهنگی عایقی  انجام پروژه های متعدددارای سوابق 
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