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 ترانسفورماتور قدرتفصل دوم. 
 مقدمه

هاي جداگانه و یا اتوترانسفورماتور) به شرح  پیچ هاي این فصل (اعم از ترانسفورماتور با سیم هاي ردیف .شرایط پایه کارکرد ترانسفورماتور1
 زیر است:
  :درجه سلسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلسیوس -25کمینه مطلق دماي محیط 
 درصد  5ها:  بیشینه کل هارمونیک 
 درصد  1هاي زوج:  بیشینه کل هارمونیک 
  :متر و کمتر 1700ارتفاع از سطح دریا 
 : شتاب زلزله g3/0           
  :(صیانت در برابرآلودگی محیط) متر براي هر کیلوولت (فاز به فاز و بر اساس بیشترین ولتاژ موثر  میلی 31فاصله خزشی(Um) ( 
  است:  هاي این فصل در سطوح ولتاژي مختلف به شرح جدول زیر منظور شده هاي ردیف عایقی ترانسفورماتوراستقامت 

Rated 
Voltage 
(Un) KV 

(rms. Value) 

Highest 
Voltage for 
Equipment 
(Um) KV 

(rms. 
Value) 

Standard Rated Short 
Duration (1min.) 
Power Frequency 

Withstand Voltage KV 
(rms. Value) 

Standard Rated 
Lightning Impulse 

Withstand Voltage KV 
(Peak Value) 

Standard Rated 
Switching Impulse 

Withstand Voltage KV 
(Peak Value) 

Phase to Earth 
Bushing Winding Bushing Winding Bushing Winding 

11 12 50 28 95 75   

20 24 70 50 170 125 -  

33 36 95 70 250 170 -  

63 5/72 180 140 380 325 -  

132 145 275 230 650 550 -  

230 245 460 395 1050 950 850 750 

400 420 630 570 1425 1300 1175 1050 

و  4هاي  گروهو  ONAN/ONAF1/ONAF2به صورت  3تا  1هاي  هاي گروه کنندگی ترانسفورماتور فصل سیستم خنک هاي این .در ردیف2
هاي این فصل براي  هاي نامی ذکر شده در ردیف منظور شده و قدرت ONANبه صورت  8تا  6هاي  و گروه ONAN/ONAFبه صورت  5

 در نظر گرفته شده است. 2کنندگی و نصب در فضاي آزاد و شرایط محیطی مندرج در بند  باالترین حالت خنک

در  5و  4هاي  هاي گروه درصد توان نامی و توان ترانسفورماتور 60به میزان  ONANدر حالت  3 تا 1هاي  هاي گروه .توان ترانسفورماتور3
 درصد توان نامی در نظر گرفته شده است. 75به میزان  ONANحالت 

 ها در نظر گرفته است دسیبل در شرایط کارکرد فن 72.حداکثر سطح صداي مورد تایید به میزان 4

 باشد. و همچنین رادیاتورها از نوع فوالد رنگ شده می Air to Oilصل تپ چنجر خال، نوع بوشینگ پرسلینی هاي این ف .در تمامی ردیف5

) حجم کل روغن ترانسفورماتور، عالوه بر روغن مورد نیاز ترانسفورماتور 5، بهاي پنج درصد (%5تا  1هاي  هاي مربوط به گروه .در ردیف6
 لحاظ شده است. 

 لحاظ شده است.   1OLTC، تامین5تا  1هاي  به گروههاي مربوط  .در ردیف7

۱ On-Load Tap Changer 
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هاي دیگر  ي کابل منظور شده و براي ولتاژ کیلوولت به صورت هوایی و بدون جعبه 33ها در سطوح ولتاژ بیشتر از  .اتصاالت ترانسفورماتور8
 در نظر گرفته شده است. 2ي کابل هوایی جعبه

 شده است. نظر گرفته در آمپر مگاولت 20 پیچ سیم نیا توان ،سوم چیپ میس يدارا يها ترانسفورماتور در.9
 اندازي ترانسفورماتور لحاظ شده است.  تمامی متعلقات جانبی مورد نیاز براي راه ، تامینهاي این فصل .در بهاي ردیف10
 2بوشینگی با  CT، بهاي بخش نوترالکیلوولت و بیشتر و براي  63هاي این فصل براي سطوح ولتاژ  هاي ردیف .در بوشینگ ترانسفورماتور11

 کننده) لحاظ شده است. هسته (براي استفاده مصرف 1بوشینگی با  CTپیچ سوم بهاي  هسته و نیز در بوشینگ سیم

در نظر گرفته نشده و بهاي اقالم مزبور با استفاده از  AVR3 ،OLGM4هاي این فصل هزینه تامین تجهیزاتی از قبیل  .در بهاي ردیف12
 گردد. تعیین می سنتی کنترلتجهیرات سیستم  فصلهاي مربوطه در  ردیف

باري، بارداري و جنبی مندرج در جدول زیر تعیین شده است و باید  هاي این فصل بر مبناي مقادیر امپدانس درصد، تلفات بی .بهاي ردیف13
عمل قرار گیرد. در صورت عدم درج مقادیر مشخص امپدانس درصد مورد نیاز بر اساس شرایط پروژه در اسناد ارجاع کار درج و مالك 

 گیرد. تلفات ترانس در اسناد ارجاع کار، پیشنهاد فنی برنده مناقصه در اسناد پیمان درج و مالك عمل قرار می

 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

020101 
 لوولت،یک 20/230/400، فاز سه قدرت، اتوترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 315
YNa0d11 16 % 56 560 

020102 
 لوولت،یک 20/230/400، فاز تک قدرت، اتوترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 166٫7
Iai0 8/13  % 60 273 

020103 
 لوولت،یک 20/132/400، فاز سه قدرت، اتوترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 315
YNa0d11 13 % 80 616 

020104 
 لوولت،یک 20/132/400، فاز سه قدرت، اتوترانسفورماتور

 فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت 200
 )فیضع

YNa0d11 5/12  % 86 475 

020105 
 لوولت،یک 20/132/400، فاز سه قدرت، اتوترانسفورماتور

 )يقو فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت 200
YNa0d11 5/12  % 70 480 

020106 
 لوولت،یک 20/132/400، فاز تک قدرت، اتوترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 166٫7
Iai0 5/14  % 55 570 

020201 
 لوولت،یک 20/132/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 315
YNyn0d11 13 % 125 574 

020202 
 200 لوولت،یک 20/132/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 )فیضع فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت
YNyn0d11 5/12  % 94 410 

۲ Air Cable Box 

۳   Automatic Voltage Regulator 

٤ Online Gases In Oil Monitoring Device 
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 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

020203 
 200 لوولت،یک 20/132/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 )يقو فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت
YNyn0d11 5/12  % 115 470 

020204 
 لوولت،یک 20/132/400، فاز تک قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 166٫7
Iii0 5/14  % 58 380 

020205 
 200 لوولت،یک 20/63/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 ) يقو فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت
YNyn0d11 16 % 110 430 

020206 
 200 لوولت،یک 20/63/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 )فیضع فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت
YNyn0d11 16 % 119 390 

020207 
 200 لوولت،یک 63/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 )يقو فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت
YNd11 16 % 93 365 

020208 
 200 لوولت،یک 63/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 )فیضع فشار سمت در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت
YNd11 16 % 76 447 

020301 
 لوولت،یک 20/132/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 250
YNyn0d11 16 %   

020302 
 160 لوولت،یک 20/132/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 آمپر مگاولت
YNyn0d11 16 % 39 343 

020303 
 125 لوولت،یک 20/132/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNa0d11 5/12  % 38 318 

020308 
 250 لوولت،یک 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNyn0d11 16 % 115 615 

020309 
 180 لوولت،یک 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNyn0d11 16 % 63 396 

020310 
 160 لوولت،یک 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNyn0d11 16 % 5/56 345 

020311 
 125 لوولت،یک 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNyn0d11 16 % 44 360 

020312 
 250 لوولت،یک 63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 16 % 115 615 

020313 
 180 لوولت،یک 63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 16 % 63 396 
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 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

020314 
 160 لوولت،یک 63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 16 % 59 310 

020315 
 125 لوولت،یک 63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 14 % 56 340 

020316 
 80 لوولت،یک 63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 5/12  % 48 240 

020401 
 50 لوولت،یک 33/132، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
Dyn1 

YNd11 3/11  % 26 130 

020402 
 50 لوولت،یک 20/132، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 5/12  % 24 125 

020403 
 40 لوولت،یک 20/132، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 5/12  % 20 102 

020404 
 30 لوولت،یک 20/132، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 5/12  % 16 80 

020405 
 27 لوولت،یک 11٫5/132، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
Dyn1 5/12  % 155 88 

020501 
 50 لوولت،یک 20/63، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 5/13  % 29 158 

020502 
 40 لوولت،یک 20/63، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 5/13  % 5/16 100 

020503 
 30 لوولت،یک 20/63، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت
YNd11 13 % 5/14 84 

020601 
 لوولتیک 400 لوولت،یک 0٫4/63، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1500 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11+d 6 % 6 3 

020602 
 لوولتیک 500 لوولت،یک 0٫4/63، کمپکت ترانسفورماتور

 آمپر 1833 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11+d 6 % 5/7 3 

020701 
 لوولتیک 400 لوولت،یک 0٫4/33، کمپکت ترانسفورماتور

 آمپر 1155 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  5/1 5/3 

020702 
 لوولتیک 250 لوولت،یک 0٫4/33، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1155 نیزمجریان ، آمپر
ZNyn11 %6-%4  2/1 5/2 
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 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

020703 
 لوولتیک 400 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1554 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  8/1 4 

020704 
 لوولتیک 400 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1443 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  5/1 5/3 

020705 
 لوولتیک 400 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1155 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  5/1 5/3 

020706 
 لوولتیک 250 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1200 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  2/1 5/2 

020707 
 لوولتیک 250 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1000 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  1/1 5/2 

020708 
 لوولتیک 200 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1200 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  2/1 4/2 

020709 
 لوولتیک 200 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 1000 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  1 4/2 

020710 
 لوولتیک 200 لوولت،یک 0٫4/20، ترانسفورماتور کمپکت

 آمپر 867 نیزم انیجر، آمپر
ZNyn11 %6-%4  1 4/2 

020801 
 1554 نیزم انیجر لوولت،یک 33، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30، آمپر
ZN 100 2  

020802 
 1554 نیزم انیجر لوولت،یک 20، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30، آمپر
ZN 100 5/1  

020803 
، آمپر 1200 نیزم انیجر لوولت،یک 20، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30
ZN 100 1/1  

020804 
، آمپر 1000 نیزم انیجر لوولت،یک 20، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30
ZN 100 1  

 
.تفاوت بهاي حاصل از تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در این مقدمه (شامل تلفات، تجهیزات 14

هاي مورد استفاده در این فصل در ردیف  مشاور برآورد گردیده و به ازاي هر یک از ردیفجانبی، امپدانس درصد و...) توسط مهندس 
بهاي پایه مرتبط با  تفاوت بهاي ناشی از مشخصات فنی اسناد پیمان با مشخصات مندرج در مقدمه فهرست"با عنوان  9مجزایی در گروه 
بینی ردیف مذکور در اسناد ارجاع کار، پیمانکار   ه ذکر است در صورت عدم پیشالزم ب گردد. در اسناد ارجاع کار درج می "ترانسفورماتور... 

 باید تفاوت هزینه مربوطه را در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید.
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 بهاي توزیع نیروي برق استفاده نمود. توان از فهرست هاي مصرف داخلی در این فهرست لحاظ نشده است و میترانسفورماتور.بهاي 15

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به16

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400 اتوترانسفورماتور 01

 کیلوولت 400ترانسفورماتور  02

 کیلوولت 230ترانسفورماتور  03

 کیلوولت 132ترانسفورماتور  04

 کیلوولت 63ترانسفورماتور  05

 کیلوولت  63کمپکت (زمین و کمکی)   ترانسفورماتور 06

 کیلوولت  33و  20کمپکت (زمین و کمکی)   ترانسفورماتور 07

 کیلوولت 20و  33زمین   ترانسفورماتور 08

 تفاوت بهاي حاصل از تفاوت مشخصات فنی 09
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٢۵۶٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر. ٣١۵
٠٢٠١٠١ 

 دستگاه ٩٣٬۵٧۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١۶۶٫٧
٠٢٠١٠٢ 

 دستگاه ٢٨٢٬٣۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر. ٣١۵
٠٢٠١٠٣ 

  
 دستگاه ١٩٠٬٣٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠

کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، سه
مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار  ٢٠٠

 ضعیف).

٠٢٠١٠۴ 

 دستگاه ١٨۴٬٧٨۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، سه

 (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی).مگاولت آمپر  ٢٠٠
٠٢٠١٠۵ 

 دستگاه ١۶٣٬٢١۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١۶۶٫٧
٠٢٠١٠۶ 

 دستگاه ٢٩۵٬٣٨٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣١۵کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٢٠١ 

 دستگاه ١٩٨٬۵٧۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف).
٠٢٠٢٠٢ 

 دستگاه ١٩٣٬٠۶٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی).
٠٢٠٢٠٣ 

 دستگاه ١۵۶٬۶١۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١۶۶٫٧
٠٢٠٢٠۴ 

 دستگاه ٢١٢٬٣۶۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی).
٠٢٠٢٠۵ 

 دستگاه ٢١٧٬٨٨٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف).
٠٢٠٢٠۶ 

 دستگاه ٢٠١٬٩٢۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی).
٠٢٠٢٠٧ 

 دستگاه ٢١٢٬٣۶۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف).
٠٢٠٢٠٨ 

  
 دستگاه 

 ٢۵٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه
 مگاولت آمپر.

٠٢٠٣٠١ 

 دستگاه ١۶٧٬۴۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٠٢ 

 
 

 

١٧  
 

 



 ترانسفورماتور قدرتفصل دوم. 
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١٢٨٬٠۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢۵کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٠٣ 

 دستگاه ٢١۵٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢۵٠کیلوولت،   ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 آمپر.مگاولت 
٠٢٠٣٠٨ 

 دستگاه ١۵۶٬۶٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٨٠کیلوولت،   ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٠٩ 

 دستگاه ١٧٢٬٣٧۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١٠ 

 دستگاه ١٣٧٬٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢۵کیلوولت،  ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  سهترانسفورماتور قدرت، 

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١١ 

 دستگاه ٢١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢۵٠کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١٢ 

 دستگاه ١۵۵٬۶٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٨٠کیلوولت، ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١٣ 

 دستگاه ١۵٨٬۵٨۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١۴ 

 دستگاه ١١٢٬٢٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢۵کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١۵ 

 دستگاه ١٠١٬۴٩۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٨٠کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١۶ 

 دستگاه ۶۵٬۵٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت،  ٣٣/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠١ 

 دستگاه ۶۴٬٨١٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠٢ 

 دستگاه ۵۴٬٠۵٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠٣ 

 دستگاه ۴٣٬۴٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠۴ 

 دستگاه ٣٩٬٠٩۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٧کیلوولت،  ١١٫۵/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠۵ 

 دستگاه ۶۵٬٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣فاز،  قدرت، سه ترانسفورماتور
 مگاولت آمپر.

٠٢٠۵٠١ 

 
 

 

١٨  
 

 



 ترانسفورماتور قدرتفصل دوم. 
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۵۵٬٧١٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۵٠٢ 

 دستگاه ۴٢٬۶١١٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۵٠٣ 

 دستگاه ١۴٬١٨۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/۶٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١۵٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠۶٠١ 

 دستگاه ١۵٬٢۶٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ۵٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/۶٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٨٣٣آمپر، جریان زمین 
٠٢٠۶٠٢ 

 دستگاه ۴٬١۶٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٣٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١١۵۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠١ 

 دستگاه ٣٬٨٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت،  ٠٫۴/٣٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١١۵۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٢ 

 دستگاه ٣٬٨٩١٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١۵۵۴آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٣ 

 دستگاه ٣٬٧٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١۴۴٣آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠۴ 

 دستگاه ٣٬۶۶٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١١۵۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠۵ 

 دستگاه ٣٬۴٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت، ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٢٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠۶ 

 دستگاه ٢٬٩٠۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٠٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٧ 

 دستگاه ٣٬١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ٢٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٢٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٨ 

 دستگاه ٢٬۵١٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ٢٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٠٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٩ 

 دستگاه ٢٬٣٨۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت  ٢٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر.  ٨۶٧آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧١٠ 

 دستگاه ٣٬۴۴٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۵۵۴کیلوولت، جریان زمین  ٣٣ترانسفورماتور زمین، 

 آمپر.
٠٢٠٨٠١ 

 دستگاه ٢٬٩٣۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۵۵۴کیلوولت، جریان زمین  ٢٠ترانسفورماتور زمین، 

 آمپر.
٠٢٠٨٠٢ 
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 ترانسفورماتور قدرتفصل دوم. 
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٢٬۴۴٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان زمین  ٢٠ترانسفورماتور زمین، 

 آمپر.
٠٢٠٨٠٣ 

 دستگاه ٢٬٣۴۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٠٠٠کیلوولت، جریان زمین  ٢٠ترانسفورماتور زمین، 

 آمپر.
٠٢٠٨٠۴ 

  
 دستگاه 

تفاوت بهای ناشی از تفاوت مشخصات فنی اسناد ارجاع 
بهای پایه  کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فهرست

 مرتبط با ترانسفورماتور... .

٠٢٠٩٠١ 
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 فصل سوم. راکتور
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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 فصل سوم. راکتور
 مقدمه

هاي این فصل براي نصب در فضاي آزاد و شرایط  هاي نامی ذکر شده در ردیف و قدرت ONAN صورت به کنندگی راکتورها  .سیستم خنک1
 در نظر گرفته شده است. 2محیطی مندرج در بند 

 ها به شرح زیر است: .شرایط پایه کارکرد راکتور2
  :درجه سلسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلسیوس -25کمینه مطلق دماي محیط 
  متر و کمتر 1700دریا: ارتفاع از سطح 
 :شتاب زلزله g3/0        
  :(صیانت در برابرآلودگی محیط) متر براي هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس باالترین ولتاژ موثر میلی 31فاصله خزشی(Um)  ( 
  هاي این فصل در سطوح ولتاژي مختلف به شرح جدول زیر منظور شده است. هاي ردیف استقامت عایقی راکتور 

Rated 
Voltage 
(Un) KV 
(r.m.s. 
Value) 

Highest 
Voltage for 
Equipment 
(Um) KV 

(r.m.s. 
Value) 

Standard Rated Short-
duration (1min.) Power-

Frequency Withstand 
Voltage KV (r.m.s. 

value) 

Standard Rated 
Lightning Impulse 

Withstand Voltage KV 
(Peak Value) 

Standard Rated 
Switching Impulse 

Withstand Voltage KV 
(Peak Value) Phase to 

Earth 
Bushing Winding Bushing Winding Bushing Winding 

20 24 70 50 170 125 -  

33 36 95 70 170 145 -  

63 5/72 180 140 380 325 -  

132 145 275 230 650 550 -  

230 245 460 395 1050 950 850 750 

400 420 630 570 1425 1300 1175 1050 

 دسیبل است 70.حداکثر سطح صداي مورد تایید، 3

 ) و رادیاتورها فوالد رنگ شده است.Air to Oil.بوشینگ از نوع پرسلینی (4

 ) حجم کل روغن راکتور، عالوه بر روغن مورد نیاز راکتور لحاظ شده است. 5این فصل، بهاي پنج درصد (% 3تا  1هاي  .در گروه5
 ها به صورت هوایی در نظر گرفته شده است. .اتصاالت راکتور6
 ر لحاظ شده است. اندازي راکتو تمامی متعلقات جانبی مورد نیاز براي راه تامین هاي این فصل، .در بهاي ردیف7

هاي دیگر جعبه  ي کابل منظور شده و براي ولتاژ کیلوولت به صورت هوایی و بدون جعبه 33ها در سطوح ولتاژ بیشتر از  .اتصاالت راکتور8
 در نظر گرفته شده است. 5کابل هوایی

ج در این مقدمه توسط مهندس مشاور .تفاوت بهاي حاصل از تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندر9
تفاوت بهاي ناشی از "با عنوان  5هاي مورد استفاده در این فصل در ردیف مجزایی در گروه  برآورد گردیده و به ازاي هر یک از ردیف

الزم به ذکر  گردد. رج میدر اسناد ارجاع کار د ".بهاي پایه مرتبط با راکتور.. رستمشخصات فنی اسناد پیمان با مشخصات مندرج در مقدمه فه
 بینی ردیف مذکور در اسناد ارجاع کار، پیمانکار باید تفاوت هزینه مربوطه را در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید.  است در صورت عدم پیش

 

٥ Air Cable Box 
                                                           



 فصل سوم. راکتور
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 است.درج شده ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به10

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400فاز  راکتور شانت سه 01

 کیلوولت 230فاز  راکتور شانت سه 02

 کیلوولت  33تا  20فاز  راکتور شانت سه 03

 فاز راکتور نوترال تک 04

 تفاوت بهاي حاصل از تفاوت مشخصات فنی 05
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 فصل سوم. راکتور
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٨١٬٧۵۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
ستونه  ۵مگاوار،  ۵٠کیلوولت و  ۴٠٠فاز   راکتور شانت سه

 .YN و گروه برداری
٠٣٠١٠١ 

 دستگاه ٧٠٬۶٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
ستونه  ۵مگاوار،  ٢۵کیلوولت و  ٢٣٠فاز   راکتور شانت سه
 .YNو گروه برداری 

٠٣٠٢٠٢ 

 دستگاه ٢۴٬۶٢۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
ستونه و  ۵مگاوار،  ٢۵کیلوولت و  ٢٠فاز  راکتور شانت سه

 .YNگروه برداری 
٠٣٠٣٠١ 

 دستگاه ٨٬١٩۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
فاز، مناسب جهت اتصال به نوترال راکتور  راکتور تک

 کیلوولت. ٢۵٫۶مگاوار،  ٠٫۵١  شانت
٠٣٠۴٠١ 

  
 دستگاه 

تفاوت بهای ناشی از تفاوت مشخصات فنی اسناد ارجاع 
بهای پایه  کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فهرست

 مرتبط با راکتور... .

٠٣٠۵٠١ 
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