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 فصل یازدهم. بوشینگ
 مقدمه

 هاي این فصل به شرح زیر است: هاي ردیف .شرایط پایه کارکرد بوشینگ1
 درجه سلسیوس 45محیط:  بیشینه مطلق دماي 
  :درجه سلسیوس -25کمینه مطلق دماي محیط 
  :متر و کمتر 1700ارتفاع از سطح دریا 
 :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 است. هاي ردیف استقامت عایقی بوشینگ 

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 

63 
5/72  155 325 - 

100 205 450 - 

132 145 305 650 - 

230 245 505 1050 850 

400 420 750 1550 1175 

هاي مخصوص  هاي این فصل، بوشینگ هاي ردیف ، سایر بوشینگ هاي عبوري از دیوار اختصاص دارد به بوشینگ که 6.به استثناي گروه 2
 و داراي مخزن انبساط است. 26ترانسفورماتور، با مقره پرسلینی و از نوع کاغذ آغشته به روغن

 آمپر است. 1600کیلوولت،  400و  230هاي ترانسفورماتور  هاي بوشینگ .جریان نامی تمام ردیف3

  اي هاي شیشه دهنده اي (مغناطیسی) است، براي نشان هاي عقربه دهنده هاي ترانسفورماتور، از نوع نشان  دهنده سطح روغن بوشینگ .نشان4
 بها تعریف شده است. شفاف ردیف کاهش

 63هاي  متر، براي بوشینگ میلی 400کیلوولت  230متر، براي بوشینگ  میلی 600کیلوولت  400.فضاي نصب ترانس بوشینگی براي بوشینگ 5
 متر است.  میلی 300کیلوولت، در صورتیکه در شرح ردیف مقداري ذکر نشده باشد فضاي نصب ترانس بوشینگی  132و 
 شود. هاي ترانسفورماتورها استفاده می هاي مشابه براي بوشینگ فراکتورهاي قدرت از ردی  .جهت بوشینگ6
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 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به7

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 ترانسفورماتوربوشینگ پرسلینی  01

 بوشینگ سیلیکونی ترانسفورماتور 02

 بوشینگ پرسلینی عبوري از دیوار 03
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٣٬۴٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ۴٠٠بوشینگ پرسلینی  

 فاز.
١١٠١٠١ 

 دستگاه ٢٬٠٩۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ٢٣٠بوشینگ پرسلینی  

 فاز.
١١٠١١١ 

 دستگاه ٧٢١٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢پرسلینی  بوشینگ 

 فاز.
١١٠١٢١ 

 دستگاه ۶۶٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢بوشینگ پرسلینی 

 فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠١٢٢ 

 دستگاه ٧۶١٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢بوشینگ پرسلینی 

 متر. میلی ۵٠٠فضای نصب ترانس جریان بوشینگی فاز، 
١١٠١٢۴ 

 دستگاه ١٬١۵٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت، بیشتر از  ١٣٢بوشینگ پرسلینی  

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠١٢۵ 

 دستگاه ٣٨۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر برای هر  ١٢۵٠کیلوولت تا  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 

 فاز.
١١٠١۴١ 

 دستگاه ٣۶۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر برای هر فاز،  ١٢۵٠کیلوولت تا  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 

 فاقد فضای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠١۴٢ 

 دستگاه ۴٩۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت بیش از  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 
 آمپر برای هر فاز.

١١٠١۴٣ 

 دستگاه ١٬٠٨۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣١۵٠تا  ٢٠٠٠کیلوولت بیش از  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 
 آمپر برای هر فاز.

١١٠١۴۵ 

 دستگاه ٣٠١٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر فاز،  ٨٠٠کیلوولت، تا  ۶٣بوشینگ پرسلینی  

 فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠١۶١ 

 دستگاه ٣٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢۵٠تا  ٨٠٠کیلوولت، بیشتر از  ۶٣بوشینگ پرسلینی  

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠١۶٢ 

  
 دستگاه ٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

 ١٢۵٠تا  ٨٠٠کیلوولت، بیشتر از  ۶٣بوشینگ پرسلینی  
آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان 

 بوشینگی.

١١٠١۶٣ 

 دستگاه ٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
دهنده شیشه  های این گروه برای نشان بها به ردیف کاهش

 ای (مغناطیسی). شفاف به جای سطح روغن عقربه
١١٠١٧٠ 

 دستگاه ۴٬٠٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ۴٠٠بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢٠١ 

 دستگاه ٢٬۵١۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ٢٣٠بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢١١ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٨۶۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢٢١ 

 دستگاه ١٬٣٨۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت، بیشتر از  ١٣٢بوشینگ سیلیکونی 

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠٢٢٢ 

 دستگاه ١٬٩٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
تا  ٢٠٠٠کیلوولت، بیشتر از  ١٣٢بوشینگ سیلیکونی  

 آمپر، برای هر فاز. ٣١۵٠
١١٠٢٢٣ 

 دستگاه ۴۶٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 فاز.
١١٠٢۴١ 

 دستگاه ۴٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 فاز، فاقد فضای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠٢۴٢ 

 دستگاه ۵٩۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت، بیشتر از  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠٢۴٣ 

 دستگاه ١٬٣٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣١۵٠تا  ٢٠٠٠کیلوولت، بیش از  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠٢۴۴ 

 دستگاه ٣٩٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ۶٣بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢۶٣ 

  

 دستگاه ١٬۴٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ١٣٢ (Air to Air)بوشینگ پرسلینی عبوری از دیوار 
آمپر، فضای نصب ترانس جریان  ١٢۵٠کیلوولت، تا 

متر و با شیشه شفاف  میلی ۴٠٠بوشینگی معادل 
 دهنده سطح روغن. نشان

١١٠٣٠١ 

  

 دستگاه ٧٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠

 ۶٣ (Air to Air)بوشینگ پرسلینی عبوری از دیوار 
آمپر، فضای نصب ترانس جریان  ١٢۵٠کیلوولت، تا 

متر و با شیشه شفاف  میلی ۴٠٠بوشینگی معادل 
 دهنده سطح روغن. نشان

١١٠٣٠٢ 
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