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 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  رشته پست فهرست بهای واحد پایه

  
 دستورالعمل کاربرد

 
ها، شرح  فصل ۀمقدم ات،یدستورالعمل کاربرد، کل نیبرق شامل ا يروین عیانتقال و فوق توز يها رشته پست هیواحد پا  يبها . فهرست1-1

 است: لیبها به شرح ذ فهرست يها وستیو پ ها فیواحد رد يبها
 يباالسر يها نهی: شرح اقالم هز1 وستیپ
 يا منطقه بی: ضرا2 وستیپ
 کارگاه  دنیو برچ زی: دستورالعمل تجه3 وستیپ
 دیجد ي: کارها4 وستیپ
موضـوع مـاده    یـی اجرا يهـا  دسـتگاه  يارذگـ  هیسرما يها ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا ی. حوزه شمول نظام فن1-2
هـا و   و طـرح  رانیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،ي) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد یم یآنان با بخش خصوص یگذاري مشارکت سرمایه يها پروژه
 :ریبها و مقاد فهرست هیکار و ته  ياجرا  ۀنی. نحوه برآورد هز2
ـ انتقـال و فـوق توز   يها رشته پست يکارها یشده است که اقالم عموم نییتع يبها به نحو فهرست نیا يها فیشرح رد .2-1 ـ ن عی  يروی

ـ ا يها فیباشد که اقالم آن با شرح رد ازیمورد ن يا ژهیو ییو اجرا یمشخصات فن  انجام کار، يکه برا يبرق را پوشش دهد. در موارد  نی
گروه مربوطه با  يو در انتها هیآن اقالم ته يمناسب برا فینکند، شرح رد قی) تطب8(مطابق جدول بند  هیپا يبهافهارس  ریو سا  فهرست

ـ دار نام سـتاره   يها فیرد  عنوان و به    مشخص  ستاره  با عالمت ها، فیرد  نی. اشود یدرج م دیجد فیشماره رد . الزم اسـت  شـود  یمـ   دهی
دار،  سـتاره   يها فیواحد رد  يدرج شود. بها ی اسناد ارجاع کار و پیمانخصوص یمشخصات فن چهدفتردار در  اقالم ستاره یمشخصات فن

ـ ا يدوره مبنـا  يها متیو براساس ق  متیق  هیتجز  با روش ـ فهرسـت، محاسـبه و در برابـر رد    نی   . هرگـاه شـود  یمـ   مـورد نظـر درج    فی
  اضـافه  دیـ جد  بـا شـماره    مربوط  فصل  مقدمه  يانتها و به   هیته  الزم  باشد، متن ازیدار مورد ن ستاره  يها فیرد  پرداخت  يبرا  یدستورالعمل

 .  شود  یم
 1-2در بنـد    شـده   درج  روش واحد هستند، به   يبها  ، اما بدون بها موجود است فهرست  نیآنها در ا  شرح  که  ییها فیواحد رد  ي. بها2-2
 .شود یم  دار محسوب ستاره  يها فیرد زین  اقالم  نی. اشود یم  نییتع
ـ با، 2-2بنـد    موضوع   هیرپایغ  يها فیواحد رد  يدار)، و بها ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  هیرپایغ  يها فیواحد رد  يو بها  . شرح2-3  دی

 برسد.  ییاجرا  دستگاه  بیتصو کار، به   ياجرا ي  نهیبرآورد هز  یبررس  هنگام
ـ برآورد رد  مبلغ  چنانچه جمع شود، یواگذار م یمناقصه عموم قیاز طر  که  یی. در کارها2-4   مبلـغ   بـه جمـع    ، نسـبت  دار سـتاره   يهـا  فی

) درصد باشـد،  30( یاز س شتری، ب رشته نیکارگاه، در ا  دنیو برچ زیتجه  ۀنیهز  ) بدون اعمال هیرپایو غ  هیبها (پا فهرست  يها فیبرآورد رد
بـا    همراه ب،یرا، پس از تصو  رشته  در آن  دار ستاره  يها فیرد یواحد تمام  يو بها  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  ییاجرا  است دستگاه الزم
  وسـط ت  بیو تصـو   یدگیاز رسـ   دارد تا پس  در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ، یفن  یعال  يشورا رخانهیمربوطه به دب  متیق  یۀتجز

ـ قـرار گ   عمل  دار) مالك ستاره يها فیرد بیو تصو هیته ة(بر اساس دستورالعمل نحو ، یفن  یعال  يشورا ـ کـه از طر  یی. در کارهـا ردی  قی
) درصـد خواهـد   10) درصـد و ده ( 25و پنج ( ستیب بیشده به ترت ادیسقف  شود، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر ایمناقصه محدود 

 بود.  
ـ  ، ییها فیرد ای  فیواحد رد  ياز بها  يدرصد  صورت آنها به   يها، بها فصل  مقدمه ای  اتیدر کل  که  یاز اقالم  کیهر   ي. برا2-5   روش ای
  روش بـه    کـه   واحـد آن   يشود و بها  ینیب شیپ  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  يا جداگانه  فیرد دی، با است  شده  نییتع يگرید
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 يکـه بـرا   ی. در صـورت دنشـو  یمـ   محسوب  هیپا  يها فیرد  زیاقالم ن  نیشود. ا  درج  شدهادی  فیرد  در مقابل شود، یمحاسبه م  دهش  نییتع
ـ اضـافه   يشده باشد، جمـع جبـر   ینیب شیکسر) بها پ ایاضافه ( کیاز  شیقلم از کار، ب کیواحد  يبها نییتع کسـر بهـا مـالك عمـل      ای

   باشد. می
آنهـا بـه    تیهر فصل با توجه به ماه يها فیرد د،یجد يها فیو امکان درج رد ازیمورد ن يها فیبه رد یسهولت دسترس منظور . به 2-6

بها شامل شـش رقـم اسـت کـه بـه       فهرست يها فیشده است. شماره رد کیبا شماره مشخص تفک يا جداگانه يها فصل ریز یاها  گروه
در هر گروه  فیفصل و دو رقم آخر به شماره رد ریز ایبه شماره گروه  يشماره فصل، دو رقم بعد بهاز سمت چپ، دو رقم اول  بیترت

 فصل، اختصاص داده شده است.  ریز ای
 ر،یـ ز يهـا  نـه یو هز هـا  بیضر ،مربوط به آن هیپاریغ يها فیبها و رد فهرست نیا يها فیرد کل يبرآورد، به جمع بها هی. هنگام ته2-7

 .شود یاعمال م 8-2شده در بند  نییطبق روش تع
 :باشد یم ریدرج شده است، به شرح ز 1 وستیکه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پ يباالسر بی. ضر2-7-1

کـه بـه    ییکارهـا  يبـرا  یعمران يها طرح يباالسر  بی):  ضر43و  42، 41، 1و حمل (فصول  آزموننصب،  ،یفصول طراح ي. براالف
مناقصـه)   يعدم الزام بـه برگـزار   ایمناقصه (و  فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 3/1برابر  شوند، یصورت مناقصه واگذار م

برابـر   شـوند،  یکه به صورت مناقصه واگـذار مـ   ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بیباشد. ضر یم 2/1برابر  شوند، یواگذار م
 .  باشد یم 3/1برابر  شوند، یمناقصه) واگذار م يعدم الزام به برگزار ایمناقصه (و  فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 41/1
 .  باشد یم 14/1برابر  يباالسر بی): ضر30تا  2(فصول  زاتیتجه نیفصول تام ي. براب

و نصـب   نیتـام  يها مانی)، پEP( زاتیتجه نیو تام یطراح يها مانیپتنظیم اسناد ارجاع کار در  زاتیتجه نیتام فصول يباالسر ضریب
)PCو نصب ( نیتام ،یطراح يها مانی) و پEPC( زاتیـ تجه نیتامهاي  گیرد و به فصول مذکور در پیمان مورد استفاده قرار می )P  فاقـد ،

 . ردیگ ی)، تعلق نمیطراح اینصب  فیرد
 يتنهـا بـرا   بیضر نی. ا2 وستیمفاد پ تیکار با رعا يدر زمان برآورد اجرا یدستورالعمل ابالغ نیمطابق آخر يا منطقه بی. ضر2-7-2

 .ردیگ یفصول تعلق نم سایر و به شود ی) اعمال م43 یال 41(فصول  فصول نصب، آزمون و حمل
کـه صـرفا شـامل     ییکارهـا اسناد ارجاع  میتنظ در مذکور نهی. هز3  وستیپ  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ي نهی. هز2-7-3
 .ردیگ ینمباشد، تعلق  )42و  41فصول ( ییاجرا اتیو حمل که فاقد عمل یطراح زات،یتجه نیاز خدمات تام يا مجموعه ای کی
ـ رد  و بر حسـب   نییتع ، یفن  و مشخصات  ییاجرا  يها نقشه  ، براساس آن  اقالم ری، مقادهر کار  ياجرا  ي نهیبرآورد هز  يبرا .2-8   يهـا  فی
کل  يواحد، مقدار و بها  ي، واحد، بها شرح ، مارهش  شامل  که  یفهرست و شود یم  يریگ ، اندازه مربوط  هیپا ریغ  يها فیبها و رد فهرست  نیا

 .شود یم  هی، ته است ها فیرد
ـ است. از جمع بهاي کل رد فیضرب مقدار در بهاي واحد آن رد حاصل ف،یفهرست، بهاي کل هر رد نیا در مربـوط بـه هـر     هـاي  فی

و از جمـع مبـالغ    زاتیـ تجه نیبهـا در بخـش تـام    فهرسـت  نیـ جمع مبلـغ ا  زاتیتجه نیتام يها فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل
(بـا توجـه    باالسري بی. سپس ضردیآ یبراي کار مورد نظر به دست م ،در بخش دستمزد ابه فهرست نیجمع مبلغ ا ي،دستمزد يها فصل

ضـرب جمـع    بخش دستمزد ضرب شده و سپس بـا حاصـل   يدر جمع بها ی،در پ یبه صورت پ يا منطقه بی) و ضر1-7-2به مفاد بند 
کارگاه، به  دنیو برچ زیتجه ۀنیهز تی. در نهاشود ی) جمع م1-7-2 باالسري (با توجه به مفاد بند بیدر ضر زاتیتجه نیبخش تام يبها

ـ کل ادشـده، یاجراي کار خواهد بود. بـه مـدارك    ۀنیبرآورد هز جه،ینت شود، یآن اضافه م ـ  1 هـاي  وسـت یهـا و پ  فصـل  ۀمقدمـ  ات،ی   4 یال
 .شود یم دهیکار)، نام جرايا نهی(برآورد هز مانیمنضم به پ رکاریبها و مقاد شده، به عنوان فهرست هیته ۀشده، مجموع مهیبها ضم فهرست
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ـ پا يدستورالعمل نحوه استفاده از فهـارس بهـا  «ضوابط  ،EPC هاي پیمان. در 2-8-1 موضـوع   »صـنعت بـرق   EPC يدر پـروژه هـا   هی

 باید رعایت گردد. 25/05/1399مورخ  265220/99نامه شماره بخش
هـر نـوع    یکلـ  طـور  آنها و بـه   هیو منبع ته )تزایمصالح و تجه( کاال مشخصات کامل دیبا ،برآورد کننده هیواحد ته ای. مهندس مشاور 3

و  هید را تهنداشته باش ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يبرا گران مناقصهمؤثر بوده و الزم است  متیدرباره آنها که در ق یاطالعات
 درج کند. هیو منبع ته یفن یو بازرس تیفیهمراه با دستورالعمل نحوه کنترل ک اسناد ارجاع کار و پیمان، یخصوص یدر مشخصات فن

ـ بـا رعا  برآوردکننده  هیواحد ته ایاست که مهندس مشاور  نیا »هیمنبع تهدرج «از  منظور قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان     «ضـوابط   تی
خـارج کشـور اسـت و عـالوه بـر آن،       ایـ ساخت داخل  ،مشخص کند که اقالم کار ،»یرانیا ياز کاال تیکشور و حما یخدمات ،يدیتول

 کاالکه همان ) موجود موارد تمام تعداد، تیکفا دمعدر صورت ( دکنندهیتول پنجصر به فرد نباشد، حداقل نام منح کاال دکنندهیچنانچه تول
در فراینـد  . نمایـد درج ی اسـناد ارجـاع کـار    خصوص یدر مشخصات فن کنند، یم دیبه هم تول کینزد يها متیرا با مشخصات مشابه و ق

(از  کـاال  یک یـا چنـد تولیدکننـده    بها فهرست يها فیرد گرفته و براي مورد بررسی قرارگران  ارجاع کار، فهرست مذکور توسط مناقصه
(در هـر کـاال    يکنندگان مختلف برادیمحصوالت تولگر انتخاب گردیده و کمترین امتیاز فنی بازرگانی  فهرست مذکور) توسط هر مناقصه

 گـردد.  و در نهایت فهرست مورد تایید برنده مناقصه در پیمان درج میشود  اي) به عنوان امتیاز کاالي مذکور لحاظ می مناقصات دومرحله
 فهرسـت مـذکور   باشـد  شده منتشر يمرکز دستگاه توسط مناقصات يبرگزار قانون 26 ماده الف بند موضوع يهافهرست که يموارد در

در زمان اجراي پیمان، پیمانکار مختـار اسـت هـر     .گردد یبه صورت کامل در اسناد ارجاع کار درج م همربوط کاالي يبرا (تولیدکنندگان)
 ی تامین نماید.  بدون هرگونه تبعات مالمندرج در فهرست منبع تهیه در پیمان را  ،هر کاال يکنندگان مختلف برادیمحصوالت تولیک از 

بـرآورد   ای ریبها و مقاد است، فهرست ازیمورد ن هیپا يبها رشته فهرست کیاز  شیها، به ب آن ياجرا ۀنیبرآورد هز يکه برا یی. در کارها4
 هیطور جداگانه ته  رشته مربوط به هیپا يبها رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست کیاز کار که مربوط به   هر بخش  ياجرا نهیهز

همراه با برگه خالصه برآورد  شود، یم هیمختلف کار ته يها بخش يبرا بیترت نیکه به ا يا نهیبرآورد هز ای ریبها و مقاد . فهرستشود یم
ـ  ریبها و مقاد عنوان فهرست  در آن منعکس است، به زیصورت جمع ن و به  کیمختلف کار به تفک يها که برآورد بخش ـ یبـرآورد هز  ای  ۀن

 هیـ هـا) ته  رشـته   کار (تمـام   کل  يبرا  کارگاه  دنیو برچ زیفهرست تجه کینوع کارها تنها  نی. در اشوند یم ملحق گریکدیکار، به  ياجرا
 .شود یم 

گـردد.   یاقدام مـ  ریبه شرح ز ،مندرج در مقدمه فصول یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن ی. در صورت تفاوت مشخصات فن5
 .باشد یمن و پیمامندرج در اسناد ارجاع کار  یو انجام کار بر اساس مشخصات فن زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریدر هر حال پ

منـدرج در   یمرتبط با تفاوت مشخصات فنـ  يجهت تفاوت بها ییمجزا فی(ترانسفورماتور قدرت و راکتور)، رد 3و  2در فصول  .5-1
ـ آن در زمان ته نهیگرفته شده است که هز نظرر د ها فیرد ایمندرج در مقدمه فصول  یاسناد ارجاع کار با مشخصات فن اسـناد ارجـاع    هی

 گـردد.  نمـی دستورالعمل منظـور   نیا 4-2دار مندرج در بند  ستاره يها فیدر سرجمع رد ها فیرد نیگردد. ا یکار توسط مشاور برآورد م
بینی ردیف مذکور در اسناد ارجاع کار پیمانکار باید تفاوت هزینه مربوطـه را در قیمـت پیشـنهادي     الزم بذکر است در صورت عدم پیش

 ظور نماید.خود من
 یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنـ  یتفاوت مشخصات فنحاصل از  يموظف است تفاوت بها مانکاریفصول، پ ریدر سا .5-2

بابـت تفـاوت    یـی مجزا نـه یفصـول هز  نیـ خود منظور نمـوده و در ا  يشنهادیپ متیرا در سرجمع ق ها فیرد ایمندرج در مقدمه فصول 
 .  گردد یمنظور نم کورمذ یمشخصات فن

 کیلوولت و 132تا  63 لوولت،یک 33تا  11کارکرد منظور از تجهیزات فشار متوسط، فوق توزیع و انتقال، به ترتیب تجهیزاتی با ولتاژ . 6
 باشد. می لوولتیک 400و  230
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 دستورالعمل کاربرد
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  رشته پست فهرست بهای واحد پایه

  
در  31/03/96مـورخ   1232579/96به شماره  »مانکارانیتوسط پ متیق شنهادیبها همراه با پ هینحوه ارائه تجز« در استفاده از دستورالعمل .7

و مصالح  زاتیتجه نی) که بخش تام(PCو نصب  زاتیتجه نیتام يها پروژه ایو مصالح و  زاتیتجه نیتام يها اسناد ارجاع کار پروژه نیتدو
گـران   توسـط مناقصـه   مـت یق شنهادیپو ارائه  هیدستورالعمل مذکور در زمان ته 5جداول  لیتکم باشد، ی% مبلغ برآورد ارجاع کار م85از  شیب

 .باشد ینم یالزام
ـ کـه در ا  یاقالمـ  فیـ جهت برآورد و استفاده از رد ع،یپست انتقال و فوق توز يها اسناد ارجاع کار پروژه نی. در تدو8 بهـا   فهرسـت  نی

 :گردد یماستفاده  ریاز جدول ز باشد، یموجود نم

 عنوان فصل موضوع کار رشته

 ابنیه

، (BCR)ساختمان کنترل مرکزي، اتاقک کنترل محوطه 
 کشی، اجراي فنس، نگهبانی، پناهگاه، دیوارکشی، نرده

بان براي تجهیزات،  پارکینگ، شلتر و سایه چکرپلیت،
گذاري براي  کشی، لوله ریزي، کانال فوندانسیون، گروت

هاي سطحی،  سازي، زهکشی، دفع آب عبور کابل، محوطه
 حفرچاه و سایر عملیات ساختمانیمنبع آب، سپتیک، 

 فصول مرتبط

راه، راه آهن و باند 
 فرودگاه

ساخت کنارگذر یا جاده ، ساخت جاده دسترسی پست
 دسترسی موقت براي حمل تجهیزات

 فصول مرتبط

 فصول مرتبط کارهاي تاسیسات مکانیکی تاسیسات مکانیکی
 فصول مرتبط کارهاي تاسیسات برقی تاسیسات برقی

هوایی انتقال و خطوط 
 فوق توزیع نیروي برق

 هاي فلزي برج هاي مخابراتی تلسکوپی و مشبک دکل

 هوایی محافظ  سیم
 محافظ و يهاد يهامیس

 ییهوا

 OPGW يها سیم
هاي محافظ هوایی  سیم

 حاوي فیبر نوري

انتقال و  زمینیخطوط 
 فوق توزیع نیروي برق

 نوري هاي فیبر کابل
فیبر نوري زمینی و 

 ملحقات
 فصول مرتبط آن و ملحقات فوق توزیع و انتقالهاي  کابل

 راتیو تعم ينگهدار
شبکه انتقال و فوق 

 برق يروین عیتوز
 نگیسپاچیدو  مخابرات زاتیتجهو آزمون  نصب

 فوق اتیعمل و راتیتعم
 مخابرات زاتیتجه برنامه
 شبکه نگیسپاچید و
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  کلیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
  کلیات

 
 هستند. گریکدیو مکمل  کیتفک رقابلیغ ياجزا ها، فیها و شرح رد مقدمه فصل ات،ی. مفاد کل1
از  کیواحد هر  يبلکه بها ست،یمشخصات کامل کار ن کننده نییتع ییتنها به  ات،یها و کل و شرح درج شده در مقدمه فصل ها فی. شرح رد2

 فیبها و رد فهرست نیشده در ا نییانجام شود و با مشخصات تع یقابل پرداخت است که کار طبق نقشه و مشخصات فن یدر صورت ها فیرد
 مورد نظر مطابقت داشته باشد.

 د،یخر يها برق، در پروژه يروین عیانتقال و فوق توز يها مربوط به رشته پست يکارها ياجرا ۀنیبها، متوسط هز فهرست نیا يها متی. ق3
 ،یدانش فن  يریکارگ به  زی) و ن30 یال 2(در فصول  زاتیتجه نیتأم ای دیخر  يها نهیهز  و شامل  بوده يساز نهیاحداث، توسعه، اصالح و به

فصول  ریو مصالح در سا زاتیتجه يانداز نصب، آزمون و راه ،يحمل، بارانداز ،يریبارگ ،یطراح يو ابزار کار برا  آالت  نیماش ، یانسان  يروین
 صرف نظر شده است.  ها، فیموارد در شرح رد نیاختصار از درج ا يمربوطه است و برا

 یطیمح طیشرا  بابت  ییبها اضافه  چگونهی. ه است  یفن  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  يبرا  یکامل  يها متیبها، ق فهرست  نیا  يها متی. ق4
کارگاه،  ي در محدوده  يو بارانداز  ییجابجا ، يریکار، بارگ   ارتفاع ای  عمق ، نیزم  یکیزیو مشخصات ف یتوپوگراف ،ینحوه دسترس ،يجو و

بها  اضافه ایبها   آن  يبها برا فهرست  نیدر ا  به صراحت  کند، جز آنچه  مخصوص ایتر  مشکل کار را  ياجرا  که يگریاز شهر و موارد د يدور
 . ستین  پرداخت  ، قابل است  شده  ینیب شیپ

 :زاتی. حمل تجه5
خارج از کارخانه سازنده  ییاجرا اتیبوده و فاقد هرگونه عمل زاتیتجه نیمربوطه صرفا شامل تام يها فی، شرح رد30 یال 2در فصول  .5-1
از  کی چیه متیکارگاه در ق ای داریسازنده تا محل انبار خر ایمذکور از محل انبار فروشنده  زاتیتجه  حمل ۀنی. هزباشد یانبار فروشنده م ای

(حمل) توسط مشاور در زمان  43در فصل  يا جداگانه يها فیحمل فوق به صورت رد نهیفصول منظور نشده است و هز نیا يها فیرد
ساخت،  ه،یمواد اول هیته يها نهیمذکور هز يها فیرد متی. الزم به ذکر است، در قشود یلحاظ م مانیاسناد ارجاع کار برآورد و در پ هیته

صرف  ها، فیفوق در شرح رداختصار از درج عبارات  يشده است و برا ینیب شینده پزدر محل کارخانه سا يریارگبندي و ب بسته ش،یآزما
 نظر شده است.

 ،يریبارگ يها نهیباشد، هز یو ... م يانداز نصب، آزمون، راه لیاز قب ییاجرا يها تیشامل فعال ها فی، که شرح رد42و  41. در فصول 5-2
فصول مذکور منظور شده  يها فیبار، در رد چند  ای کیآالت در محل کارگاه، اعم از  آالت و ابزار نیمصالح، ماش زات،یتجه يحمل و بارانداز

 .ستیقابل پرداخت ن یاضاف نهیهز چگونهیبابت ه نیاز ا واست 
 ، مانیپ  به  کار منضم  ياجرا  ۀنیدر برآورد هز  که  ی، در صورت کارگاه  دنیو برچ زیتجه  ۀنیو هز يباالسر ،يا منطقه   يها بیضر  به  مربوط  . مبلغ6

 .  است  پرداخت  شد، قابلبا  منظور شده
 ایروز  يها متیآن با ق سهیمقا ای گر،ید ارسبها با فه فهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با  فهرست نیا يها فصل سهیاز مقا يریگ جهی. با نت7

 .ستیشده است قابل پرداخت ن نییصراحت تع بجز آنچه به  یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،یق هیاستناد به تجز
 برآورد، نافذ خواهد بود. ۀمرحل يبرآورد داده شده است، مفاد آن تنها برا ةنحو يبرا یبها که دستورالعمل فهرست نی. در هر بخش از ا8
 ياستانداردها شیرایو نیبرق با لحاظ آخر يروین عیانتقال و فوق توز يها بها جهت استفاده در پست فهرست نیدر ا ها فیرد یتمام ي. بها9

سازمان برنامه و بودجه کشور و  یابالغ یعموم یمشخصات فن ران،یا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق رو،یوزارت ن ،یالملل نیمعتبر ب
است  یهیاست. بد  شده  نییهر فصل، تع  در مقدمه هیپا یدر مشخصات فن و شرکت مدیریت شبکه برق ایران ریشرکت توان یابالغ ضوابط

مندرج در اسناد ارجاع  یمشخصات فن ری) و سامانیمذکور (مندرج در پ یبر اساس ضوابط فن و انجام کار زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریپ
 .باشد یم مانیکار و پ
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  کلیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 ایمهندس مشاور  دیقبل از سفارش به تائ ،ی پیمانبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یکاتالوگ فن ای. نمونه 10

 کارفرما برسد.
 شود. لیتحو يحمل و نگهدار يمناسب برا يبند نو بوده و در بسته باید زاتیتجه ی. تمام11
ها صورت  مجلس دستورکارها و صورت ،ییاجرا يها انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه يکارها بر اساس ابعاد کارها يریگ . اندازه12
 .شود یم  امانج  شده نییتع  روش به   يریگ ، اندازه است  شده  ینیب شیبها پ فهرست  نیدر ا  يریگ اندازه  يبرا  يا ژهیو  روش  که  ي. در مواردردیگ یم

در مورد  ناًیع لوولت،یک 63 زاتیتجه يانداز اهنصب و آزمون و ر ن،یتأم ،یفصول مربوط به طراح يها فیرد هیکل ي. مفاد مقدمات و بها13
 .باشد یصادق م زین لوولتیک 66 زاتیتجه
 :   باشد یعمل م يمبنا ریز ياز دامنه استفاده شده است الگو زاتیتجه یکه جهت مشخصات فن ي. در موارد14
 . گردد یمنیز آمپر  100و  25دامنه مذکور شامل » آمپر 100تا  25« . در عبارت 14-1
 .گردد یآمپر نم 100دامنه مذکور مشمول » آمپر 100از  شتریب«. در عبارت 14-2
 ،یکش کابل ن،یزم ستمیس يمانند اجرا ، ستین سریآنها بعداً م  کامل  یبازرس  و امکان شود یم  دهیکار پوش  از انجام  پس  که  یاتی. عمل15
  نیح ،و دستورکارها  یفن  مشخصات ، ییاجرا  يها آنها با نقشه  مطابقت دیبا ،مدفون یمصالح حفاظت ای يهر نوع بسترساز ياجرا ،يگذار لوله
 شود.  جلسه مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  دهیاز پوش  کار و قبل  ياجرا
 جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: . در تنظیم صورت16
هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  لسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشهج . صورت16-1

 شامل اطالعات زیر باشند:حسب مورد تهیه شوند و  دستورکارهامشخصات فنی خصوصی و 
 جلسه، ره و تاریخ صورتنام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شما -
 جلسه، ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورت -
 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -
 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

ر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی جلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظ صورت. 16-2
به همراه  وضعیت صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در  صورت

مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به  جلسات موضوع کار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورت
جلسه اصالحی را به اطالع مهندس  هر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورت

ل تهیه و ابالغ آن ظرف مدت دو هفته جلسه اصالحی، الزم است مراح مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت
جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر  انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

ربوط به آن، بر اساس جلسه اصالحی و پرداخت مبلغ م ابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابالغ صورت
 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

گردد.  وضعیت لحاظ می در صورت 7/0که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب جلسات فاقد ابالغ کارفرما  صورت 
هاي مهندس مشاور و  جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت و صورتسازي مدارك  جلسات توسط کارفرما به منظور مستند ابالغ صورت
 کاهد. پیمانکار نمی

و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین  جلسه مطابقت داشته باشد . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت16-3
 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

16-4 . 
 . است  شده  محاسبه 1399سال   چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  این. 17
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 فصل اول. طراحی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 فصل اول. طراحی

 مقدمه
) و طراحی و EPCهاي طراحی، تامین و نصب (  ) انواع پیمانEاین فصل صرفاً براي بخش مهندسی (هاي یک تا سه  گروههاي  .ردیف1

هاي دیگر که بخش مهندسی (طراحی تفصیلی) به صورت مجزا توسط کارفرما (مشاور کارفرما) انجام   باشد و در پیمان ) میEPتأمین (
 رد.شود کاربردي ندا می

باشد. منظور از بخش مشترك مواردي است که قابل  .طراحی فشار ضعیف و فشار قوي پست شامل دو بخش مشترك و فیدرها می2
انتساب به هیچ یک از فیدرها به صورت اختصاصی نیست. در بخش طراحی فشار ضعیف پست، بخش مشترك شامل طراحی سیستم 

دارهاي مشترك بین فیدرها، مخابراتی مشترك، فیدرهاي فشار متوسط و...، بخش )، حفاظت باسبار، مAC/DCتغذیه مصرف داخلی (
مشترك طراحی فشار قوي شامل باسورك مشترك، سیستم زمین، سیستم روشنایی، فیدرهاي فشار متوسط و... است. در طراحی فشار 

و  010103هاي شماره  حد نیروگاهی) از ردیفضعیف و فشار قوي فیدرها، صرفا براي یک فیدر از هر تیپ (خط، ترانس، کوپالژ یا وا
محاسبه  010205و  010105هاي  بها از ردیف شود و براي هر تعداد فیدرهاي مشابه بعدي اضافه استفاده می 010204و  010203و  010104

 گردد. می

) شامل طراحی عملیات 2ند باشد. بخش مشترك (مشابه تعریف ب هاي طراحی ساختمانی شامل دو بخش مشترك و فیدرها می .هزینه3
هاي  هاي کابل، جاده ها، فونداسیون ترانسفورماتور قدرت و ترانس زمین و کمکی، دیوار آتش، کانال خاکی، اتاق کنترل و سایر ساختمان

ه و بخش فیدرها صرفا ب 010302و  010301هاي  هاي سطحی و... براساس ردیف دسترسی، محوطه، دیوار پیرامونی، زهکشی، دفع آب
محاسبه 010304و 010303هاي شماره  تعداد تیپ فیدرهاي مختلف در پست (خط، ترانس، کوپالژ یا واحد نیروگاهی) براساس ردیف

 گیرد. گونه بهاي اضافی تعلق نمی شود و براي فیدرهاي مشابه بعدي، برخالف طراحی فشار قوي و ضعیف، در این بخش هیچ می

توزیع درنظر   س آخرین ویرایش استاندارد پایگاه داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوقبراسا 010403تا  010401هاي  .ردیف4
 گرفته شده است.

هاي  ي کلیه اقدامات مرتبط با آزمایشات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در این فصل لحاظ نشده است و در صورت نیاز از دستورالعمل .هزینه5
 گردد. ابالغی مربوطه استفاده می

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  ینظور سهولت دسترسم .به6
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 طراحی بخش فشار ضعیف 01

 طراحی بخش فشار قوي 02

 طراحی ساختمانی 03

 اطالعات توصیفی و مکانی 04
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 فصل اول. طراحی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  پایه رشته پستفهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مجموعه 

های مشترک فشار  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣های  در پست (LV)ضعیف 

٠١٠١٠١ 

  
 مجموعه 

های مشترک فشار  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠های  در پست (LV)ضعیف 

٠١٠١٠٢ 

  
 فیدر 

های بخش فشار  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 ١٣٢و  ۶٣هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ  (LV)ضعیف 

 کیلوولت.

٠١٠١٠٣ 

  
 فیدر 

های بخش فشار  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 ۴٠٠و  ٢٣٠هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ  (LV)ضعیف 

 کیلوولت.

٠١٠١٠۴ 

  
 فیدر 

بابت تهیه  ٠١٠١٠۴و  ٠١٠١٠٣های  بها به ردیف اضافه
های بخش فشار ضعیف  مدارک، مشخصات فنی و نقشه

(LV) .برای هر فیدر مشابه مرتبط 

٠١٠١٠۵ 

  
 مجموعه 

های مشترک فشار قوی  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
(HV) کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣های  پست 

٠١٠٢٠١ 

  
 مجموعه 

های مشترک فشار قوی  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
(HV) کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠های  پست 

٠١٠٢٠٢ 

  
 فیدر 

های بخش فشار قوی  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
(HV)  کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ 

٠١٠٢٠٣ 

  
 فیدر 

های بخش فشار قوی  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
(HV)  کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠هر تیپ فیدر با سطح ولتاژ 

٠١٠٢٠۴ 

  
 فیدر 

بابت تهیه  ٠١٠٢٠۴و  ٠١٠٢٠٣های  بها به ردیف اضافه
 (HV)های بخش فشار قوی  مدارک مشخصات فنی و نقشه

 برای هر فیدر مشابه مرتبط.

٠١٠٢٠۵ 

  
 مجموعه 

های مشترک ساختمانی  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣های  در پست

٠١٠٣٠١ 

  
 مجموعه 

های مشترک ساختمانی  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠های  در پست

٠١٠٣٠٢ 

  
 فیدر 

های ساختمانی هر تیپ  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣فیدر در سوئیچگیرهای 

٠١٠٣٠٣ 

  
 فیدر 

های ساختمانی هر تیپ  تهیه مدارک، مشخصات فنی و نقشه
 کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠فیدر در سوئیچگیرهای 

٠١٠٣٠۴ 
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 فصل اول. طراحی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  پایه رشته پستفهرست بهای واحد 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مجموعه 

 ١٣٢و  ۶٣برداشت اطالعات توصیفی و مکانی پست 
 کیلوولت.

٠١٠۴٠١ 

  
 مجموعه 

 ۴٠٠و  ٢٣٠برداشت اطالعات توصیفی و مکانی پست 
 کیلوولت.

٠١٠۴٠٢ 

  
 مجموعه 

بابت استفاده از  ٠١٠۴٠٢و  ٠١٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه
GPS .دو فرکانسه 

٠١٠۴٠٣ 
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 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت

 مقدمه
جداگانه و یا اتوترانسفورماتور) به شرح هاي  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 استقامت عایقی ترانسفورماتور 

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 ردیف .2
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 ردرصد توان نامی و توان ترانسفورماتو 60به میزان  ONANدر حالت  3تا  1هاي  هاي گروه توان ترانسفورماتور .3
 درصد توان نامی در نظر گرفته شده است. 75به میزان  ONANحالت 

در شرایط  دسیبل 80هاي انتقال به میزان  و براي ترانس دسیبل 72به میزان  هاي فوق توزیع ترانسسطح صداي هاي این فصل  در ردیف .4
 .استگرفته شده در نظر  در حالت بار کامل و در فاصله دو متري ها کارکرد فن

 باشد. و همچنین رادیاتورها از نوع فوالد رنگ شده می Air to Oilهاي این فصل تپ چنجر خال، نوع بوشینگ پرسلینی  در تمامی ردیف .5

ترانسفورماتور ) حجم کل روغن ترانسفورماتور، عالوه بر روغن مورد نیاز 5، بهاي پنج درصد (%5تا  1هاي  هاي مربوط به گروه در ردیف .6
 لحاظ شده است. 
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 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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 لحاظ شده است.   1OLTC، تامین5تا  1هاي  هاي مربوط به گروه در ردیف .7
هاي  ي کابل منظور شده و براي ولتاژ کیلوولت به صورت هوایی و بدون جعبه 33ها در سطوح ولتاژ بیشتر از  اتصاالت ترانسفورماتور .8

 در نظر گرفته شده است. 2ي کابل هوایی دیگر 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 ردیف .10
بوشینگی با  CT، بهاي کیلوولت و بیشتر و براي بخش نوترال 63هاي این فصل براي سطوح ولتاژ  هاي ردیف ترانسفورماتوردر بوشینگ  .11
 کننده) لحاظ شده است. هسته (براي استفاده مصرف 1بوشینگی با  CTپیچ سوم بهاي  هسته و نیز در بوشینگ سیم 2

در نظر گرفته نشده و بهاي اقالم مزبور با استفاده از  AVR3 ،OLGM4تی از قبیل هاي این فصل هزینه تامین تجهیزا در بهاي ردیف .12
 گردد. تعیین می دیجیتال کنترلتجهیرات سیستم  فصلهاي مربوطه در  ردیف

است و باید باري، بارداري و جنبی مندرج در جدول زیر تعیین شده  هاي این فصل بر مبناي مقادیر امپدانس درصد، تلفات بی بهاي ردیف .13
امپدانس درصد مورد نیاز بر اساس شرایط پروژه در اسناد ارجاع کار درج و مالك عمل قرار گیرد. در صورت عدم درج مقادیر مشخص 

 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 
 20/230/400، فاز سه قدرت، اتوترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 315 لوولت،یک
YNa0d11 16 % 56 560 

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

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

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

  آمپر مگاولت 315 لوولت،یک
YNa0d11 13 % 80 616 

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

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

YNa0d11 5/12  % 86 475 

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

 در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت 200 لوولت،یک
 )يقو فشار سمت

YNa0d11 5/12  % 70 480 

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

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

20121 
 20/132/230، فازسه قدرت، ترانسفورماتوراتو
  آمپر مگاولت 250 لوولت،یک

YNa0d11 13/5 % 5/37 440 

١ On-Load Tap Changer 

٢ Air Cable Box 

٣   Automatic Voltage Regulator 

٤ Online Gases In Oil Monitoring Device 

                                                           



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

20122 
 20/132/230، فازسه قدرت، ترانسفورماتوراتو
 آمپر مگاولت 160 لوولت،یک

YNa0d11 16 % 38 360 

20123 
 20/132/230 ،فازسه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 125 لوولت،یک
YNa0d11 12/5 % 30 290 

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

  آمپر مگاولت 315 لوولت،یک
YNyn0d11 13 % 125 574 

020202 
 20/132/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

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

YNyn0d11 5/12  % 94 410 

020203 
 20/132/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت 200 لوولت،یک
 )يقو فشار سمت

YNyn0d11 5/12  % 115 470 

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

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

020205 
 20/63/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

 در ولتاژ میتنظ دیکل( آمپر مگاولت 200 لوولت،یک
 ) يقو فشار سمت

YNyn0d11 16 % 110 430 

020206 
 20/63/400، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

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

YNyn0d11 16 % 119 390 

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

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

YNd11 16 % 93 365 

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

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

YNd11 16 % 76 447 

020301 
 20/132/230، فازسه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 250 لوولت،یک
YNyn0d11 16 %   

020302 
 20/132/230، فازسه قدرت، ترانسفورماتور

 آمپر مگاولت 160 لوولت،یک
YNyn0d11 16 % 39 343 
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 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

020303 
 20/132/230، فازسه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 125 لوولت،یک
YNa0d11 5/12  % 38 318 

020308 
 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 250 لوولت،یک
YNyn0d11 16 % 115 615 

020309 
 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 180 لوولت،یک
YNyn0d11 16 % 63 396 

020310 
 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 160 لوولت،یک
YNyn0d11 16 % 5/56 345 

020311 
 20/63/230، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 125 لوولت،یک
YNyn0d11 16 % 44 360 

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

  آمپر مگاولت 250
YNd11 16 % 115 615 

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

  آمپر مگاولت 180
YNd11 16 % 63 396 

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

  آمپر مگاولت 160
YNd11 16 % 59 310 

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

  آمپر مگاولت 125
YNd11 14 % 56 340 

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

  آمپر مگاولت 80
YNd11 5/12  % 48 240 

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

  آمپر مگاولت 50
Dyn1 

YNd11 3/11  % 26 130 

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

  آمپر مگاولت 50
YNd11 5/12  % 24 125 

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

  آمپر مگاولت 40
YNd11 5/12  % 20 102 

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

  آمپر مگاولت 30
YNd11 5/12  % 16 80 

020405 
 11٫5/132، فاز سه قدرت، ترانسفورماتور

  آمپر مگاولت 27 لوولت،یک
Dyn1 5/12  % 155 88 

 
 

 

١٣  
 

 



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

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

  آمپر مگاولت 50
YNd11 5/13  % 29 158 

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

  آمپر مگاولت 40
YNd11 5/13  % 5/16 100 

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

  آمپر مگاولت 30
YNd11 13 % 5/14 84 

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

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

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

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

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

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

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

 آمپر 1155 نیزمجریان ، آمپر لوولتیک
ZNyn11 %6-%4  2/1 5/2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و کمتر. آمپر 1000 نیزم انیجر، آمپر لوولتیک
ZNyn11 %6-%4  1/1 5/2 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

١۴  
 

 



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 يبردار گروه شرح فیرد
 امپدانس
 درصد

 لوواتیک تلفات

 يبار یب
 يباردار

 یجنب و

 ۴٠٠کیلوولت،  ۴٫٠/٣٣ترانسفورماتور کمپکت،  020716
 ZNyn11 4%-6% 2/1 0/5 .و کمتر آمپر ٨٧۵کیلوولت آمپر، جریان زمین 

 ٢۵٠کیلوولت،  ۴٫٠/٣٣ترانسفورماتور کمپکت،  170207
 .و کمترآمپر ٨٧۵کیلوولت آمپر، جریان زمین 

ZNyn11 4%-6% 4/1 9/1 

 ٢۵٠کیلوولت،  ۴٫٠/٢٠ترانسفورماتور کمپکت،  020725
 آمپر. ١۴۴٣کیلوولت آمپر، جریان زمین 

ZNyn11 4%-6% 6/1 8/1 

020801 
 نیزم انیجر لوولت،یک 33، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30، آمپر 1554
ZN 100 2  

020802 
 نیزم انیجر لوولت،یک 20، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30، آمپر 1554
ZN 100 5/1  

020803 
 نیزم انیجر لوولت،یک 20، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30، آمپر 1200
ZN 100 1/1  

020804 
 نیزم انیجر لوولت،یک 20، نیترانسفورماتور زم

 ثانیه 30، و کمتر آمپر 1000
ZN 100 1  

020810 
 نیزم انیجر لوولت،یک 33 ن،یترانسفورماتور زم

 .آمپر 875
ZN 100 4/1  

020811 
 نیزم انیجر لوولت،یک 33 ن،یترانسفورماتور زم

 .آمپر  525
ZN 100 9/0  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

١۵  
 

 



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .16

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 230و  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

 
 

 

١۶  
 

 



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  بهای واحد پایه رشته پست فهرست

  
       

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

 دستگاه ۴٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر. ٣١۵
٠٢٠١٠١ 

 دستگاه ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١۶۶٫٧
٠٢٠١٠٢ 

 دستگاه ۵۶٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر. ٣١۵
٠٢٠١٠٣ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٨۶

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

 ضعیف).

٠٢٠١٠۴ 

 دستگاه ٣٧٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، سه

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

 دستگاه ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١۶۶٫٧
٠٢٠١٠۶ 

 دستگاه ٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ٢۵٠
٠٢٠١٢١ 

 دستگاه ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١۶٠
٠٢٠١٢٢ 

 دستگاه ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  اتوترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١٢۵
٠٢٠١٢٣ 

 دستگاه ۵٩٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣١۵کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٢٠١ 

 دستگاه ٣٩٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

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

 دستگاه ٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

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

 دستگاه ٢٩٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، تک

 مگاولت آمپر. ١۶۶٫٧
٠٢٠٢٠۴ 

 دستگاه ۴١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

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

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۴٣۴  
 ٢٠٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

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

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٨۵  
 ٢٠٠کیلوولت،  ۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

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

 
 

 

١٧  
 

 



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  بهای واحد پایه رشته پست فهرست

  
       

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

 دستگاه ۴١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت،  ۶٣/۴٠٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

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

 دستگاه ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٢٩۵  
 ١۶٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٠٢ 

 دستگاه ٢۴٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢۵کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٠٣ 

 دستگاه ٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠کیلوولت،   ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٠٨ 

 دستگاه ٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت،   ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.١٨٠
٠٢٠٣٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٢۵  
 ١۶٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١٠ 

 دستگاه ٢۶٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢۵کیلوولت،  ٢٠/۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۴۴۵  
 ٢۵٠کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١٢ 

 دستگاه ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٨٠کیلوولت، ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١٣ 

 دستگاه ٣٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١۶٠کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١۴ 

 دستگاه ٢١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢۵کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١۵ 

 دستگاه ١٨٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٨٠کیلوولت،  ۶٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣١۶ 

 دستگاه ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت،  ٣٣/٢٣٠فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠٣٢۵ 

 دستگاه ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت،  ٣٣/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه
 .yndمگاولت آمپر با گروه برداری 

٠٢٠۴٠١ 

 دستگاه ١٢٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠٢ 

 
 

 

١٨  
 

 



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  بهای واحد پایه رشته پست فهرست

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠۶  
 ۴٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠٣ 

 دستگاه ٨٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣٠کیلوولت،  ٢٠/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٧۴  
 ٢٧کیلوولت،  ١١٫۵/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۴٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١۴۵  
 ۵٠کیلوولت،  ٣٣/١٣٢فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 .Dynبا گروه برداری   مگاولت آمپر
٠٢٠۴١٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٢۴  
 ۵٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۵٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠۶  
 ۴٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۵٠٢ 

 دستگاه ٨١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣٠کیلوولت،  ٢٠/۶٣فاز،  ترانسفورماتور قدرت، سه

 مگاولت آمپر.
٠٢٠۵٠٣ 

 دستگاه ٢٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/۶٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١۵٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠۶٠١ 

 دستگاه ٣٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت  ۵٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/۶٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٨٣٣آمپر، جریان زمین 
٠٢٠۶٠٢ 

 دستگاه ٧,٨١٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٣٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١١۵۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠١ 

 دستگاه ٧,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت،  ٠٫۴/٣٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١١۵۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٢ 

 دستگاه ٧,٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١۵۵۴آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٣ 

 دستگاه ۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠,٧  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١۴۴٣آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠۴ 

 دستگاه ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١١۵۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت، ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٢٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠۶ 

 دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت،  ۴٫٠/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 و کمتر. آمپر ١٠٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٧ 

 
 

 

١٩  
 

 



 فصل دوم. ترانسفورماتور قدرت
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  بهای واحد پایه رشته پست فهرست

  
       

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

 دستگاه ٩١٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
کیلوولت  ٢٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٢٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٨ 

 دستگاه ٩۶٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
کیلوولت  ٢٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر. ١٠٠٠آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧٠٩ 

 دستگاه ۴,۴٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت  ٢٠٠کیلوولت،  ٠٫۴/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر.  ٨۶٧آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧١٠ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٧  
کیلوولت  ۴٠٠کیلوولت،  ۴٫٠/٣٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر و کمتر. ٨٧۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧١۶ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت،  ۴٫٠/٣٣ترانسفورماتور کمپکت، 

 آمپر و کمتر. ٨٧۵آمپر، جریان زمین 
٠٢٠٧١٧ 

  
 دستگاه 

کیلوولت  ٢۵٠کیلوولت،  ۴٫٠/٢٠ترانسفورماتور کمپکت، 
 آمپر. ١۴۴٣آمپر، جریان زمین 

٠٢٠٧٢۵ 

 دستگاه ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١۵۵۴کیلوولت، جریان زمین  ٣٣ترانسفورماتور زمین، 

 آمپر.
٠٢٠٨٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
 ١۵۵۴کیلوولت، جریان زمین  ٢٠ترانسفورماتور زمین، 

 آمپر.
٠٢٠٨٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان زمین  ٢٠ترانسفورماتور زمین، 

 آمپر.
٠٢٠٨٠٣ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
 ١٠٠٠کیلوولت، جریان زمین  ٢٠ترانسفورماتور زمین، 

 و کمتر. آمپر
٠٢٠٨٠۴ 

 ٠٢٠٨١٠ آمپر. ٨٧۵کیلوولت، جریان زمین  ٣٣ترانسفورماتور زمین،  دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  

 دستگاه ۵,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٢۵کیلوولت، جریان زمین  ٣٣ترانسفورماتور زمین، 

 و کمتر.  آمپر
٠٢٠٨١١ 

  
 دستگاه 

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

 مرتبط با ترانسفورماتور... .

٠٢٠٩٠١ 

 
 

 

٢٠  
 

 



 فصل سوم. راکتور
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

٢١  
 

 

 فصل سوم. راکتور
 مقدمه

هاي این فصل براي نصب در فضاي آزاد و شرایط  هاي نامی ذکر شده در ردیف و قدرت ONANصورت کنندگی راکتورها به  .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 1700یا: ارتفاع از سطح در 
 :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
 اندازي راکتور لحاظ شده است.  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

خصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در این مقدمه توسط مهندس مشاور .تفاوت بهاي حاصل از تفاوت مش9
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

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

 

٥Air Cable Box 
                                                           



 فصل سوم. راکتور
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهو شرح مختصر  شماره 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

 
 

 

٢٢  
 

 



 فصل سوم. راکتور
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١۵۵  
ستونه  ۵مگاوار،  ۵٠کیلوولت و  ۴٠٠فاز   راکتور شانت سه

 .YN و گروه برداری
٠٣٠١٠١ 

  
 دستگاه 

ستونه  ۵مگاوار،  ٢۵کیلوولت و  ٢٣٠فاز   راکتور شانت سه
 .YNو گروه برداری 

٠٣٠٢٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵۵  
ستونه و  ۵مگاوار،  ٢۵کیلوولت و  ٢٠فاز  راکتور شانت سه

 .YNگروه برداری 
٠٣٠٣٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١۴  
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 

 
 

 

٢٣  
 

 



  گیر گازی  فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

٢۴  
 

 

  گیر گازی  فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ
 مقدمه

تحمل  تیقابل بانصب در داخل ساختمان و  يبرا از جنس آلومینیومی، فصل نیا يها فیردمندرج در  6(GIS)ي گاز ریگ چیسوئ زاتیتجه.1
 است. g 3/0شتاب زلزله 

 سطوح ولتاژي مختلف براساس جدول زیر در نظر گرفته شده است.گیر گازي در  .استقامت عایقی تجهیزات سوئیچ2

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 5/72 140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

 50کیلوولت،  400و  230کیلوآمپر و براي سطوح ولتاژ  40گیرهاي گازي،  کیلوولت سوئیچ 132، 63.جریان اتصال کوتاه براي فیدرهاي 3
 بها قابل استفاده است. هاي اضافه ردیف بیشترثانیه در نظر گرفته شده است. براي سطوح اتصال کوتاه  1کیلوآمپر و به مدت 

بر مبناي جدول  11، ترانس جریان10، ارتینگ سوئیچ سریع9، ارتینگ سوئیچ8، سکسیونر7با لحاظ تجهیزات کلید قدرت GISهاي  .بهاي ردیف4
 زیر است.

 CB DS ES HES شرح ردیف
CT 

3 
sCore 

4 
Cores 

6 
Cores 

1 

 1 2 0 2 8 8 3 آرایش یک و نیم کلیدي دیامتر کامل با

 

2 

(یک  آرایش یک و نیم کلیدي بادیامتر ناقص 
 فیدر با دو کلید)

2 5 5 1 0 2 0 

 

٦ Gas Insulated Switchgear 

٧ Circuit Breaker 

٨ Disconnecting Switch 

٩ Earthing Switch 

١٠ High Speed Earthing Switch 

١١ Current Transformer 

                                                           



  گیر گازی  فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 CB DS ES HES شرح ردیف
CT 

3 
sCore 

4 
Cores 

6 
Cores 

3 

 0 1 0 1 2 3 1 آرایش باسبار دوبلیا ترانس با فیدر خط 

 

4 

 0 1 0 2 2 2 1 آرایش باسبار دوبل بافیدر کوپالژ 

 

5 

 0 1 0 1 2 2 1 آرایش باسبار ساده یا ترانس با فیدر خط

 

6 

 0 0 0 2 1 2 0 براي تقسیم طولی باسبار بدون کلید فیدر کوپالژ

 

7 

 0 0 1 2 2 2 1 براي تقسیم طولی باسبار با کلیدفیدر کوپالژ 

 

8 

 0 0 2 2 2 3 1 آرایش رینگفیدر خط یا ترانس با 

 

 0 1 0 1 2 4 1فیدر خط یا ترانس با آرایش باسبار دوبل و  9

 
 

 

٢۵  
 

 



  گیر گازی  فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

٢۶  
 

 

 CB DS ES HES شرح ردیف
CT 

3 
sCore 

4 
Cores 

6 
Cores 

 سکسیونر باي پس

 
 

 Expansion Joints ،Bufferبهاي باسبارها، انواع ارتباطات طولی باسبارها، اتصاالت بین تجهیزات فیدرها، اتصاالت فیدرها به باسبارها، .5

Zones ذکر  4کلیدي که در جدول بند  نصب شده روي باسبار (در آرایش یک و نیم12 هاي سریع ها و نیز ارتینگ سوئیچ و... در تمامی آرایش
 گیرد. بهایی از این بابت تعلق نمی نشده) در هزینه فیدرها در نظر گرفته شده است و اضافه

انس ولتاژ بیرونی، برقگیر اعم از برقگیر گازي یا برقگیر بیرونی، بوشینگ گاز به هوا، بهاي ترانس ولتاژ اعم از ترانس ولتاژ گازي یا تر .6
در بهاي فیدر در نظر گرفته نشده و به صورت  LCCو تابلوهاي  و باس داکت  Male Partو سرکابل  گیر موجکوپلینگ گاز به روغن و نیز 

 گردد.  بها در اسناد ارجاع کار و پیمان درج و تعیین می ر فصول این فهرستهاي سای هاي این فصل یا ردیف جداگانه با استفاده از ردیف

هاي بستر  ها، سازه کیلوولت، از قبیل ساپورت 400و  230، 132، 63گیر گازي فشار قوي  بهاي تجهیزات جانبی مربوط به سوئیچ .7
هاي تجهیزات و  هاي ارتباطی تجهیزات با مانومترها، مکانیزم کشی ولهمانومترها، ل محفظه  ،مورد نیاز براي برقدار کردن اولیه SF6تجهیزات، گاز 

، 14هاي کنترل محلی تا تابلو GISجهت ارتباط بین تجهیزات  13(EMC)هاي خاص با لحاظ کردن سازگاري با شرایط الکترومغناطیسی کابل
محفظه  هاي کابلی ، در فیدر)و سرکابل به آن متصل نمی شود بوده آزاد شدن برقدار هنگام که ییدرهایمحفظه سرکابل ف ي(برا دائم درپوش

و نیز لوازم خاص جهت نصب، در بهاي ردیف فیدرها/دیامترها لحاظ شده است.  Female Part به همراهگیر گازي  سرکابل مخصوص سوئیچ
 برداري باشد.  بهره هاي حفاظت و کنترل به درستی قابل برقدارشدن و به طوریکه تجهیزات در صورت اتصال به سیستم

کیلوولت با عملکرد  132و  63فاز، داراي سه مکانیسم و کلیدهاي  کیلوولت، با عملکرد قطع و وصل تک 400و  230کلیدهاي قدرت  .8
 فاز، داراي یک مکانیسم منظور شده است. قطع و وصل سه

 ها در نظر گرفته شده است. رابطه با تداوم سرویس در هزینه در IEC 62271-203-ed.2.0استاندارد  Fکلیه تمهیدات الزم براساس پیوست  .9
هاي مربوط به هر فیدر از لحاظ ارتباط گازي از یکدیگر   هایی که کلید فیدر در آن قرار دارد و محفظه  محفظه باسبار هر فیدر از محفظه .10

 باشند.  مجزا می

دریچه  ،17شیر تزریق گازبالکینگ، -آالرم-دهنده وضعیت نرمال با نشان 16تیساز حرار با لحاظ یک مانومتر با جبران 15بهاي هر محفظه .11
 تعیین شده است. 19و مواد جاذب رطوبت و ذرات ناشی از تجزیه گاز 18اطمینان

هاي فشار قوي (با  هاي ولتاژ مجهز به اتصال باز شونده جهت جداسازي از بخش مورد تست در زمان انجام تست بهاي ترانسفورماتور .12
 هرتز) در سایت بدون نیاز به تخلیه گاز تعیین شده است. 50فرکانس 

١٢ HES 

١٣ Electromagnetic Compatibility 

١٤ LCC 

١٥ Gas Compartment 

١٦ Temperature Compensated 

١٧ Filling Valve 

١٨ Pressure Relief Device 

١٩ Desiccant for humidity and decomposition products absorption 
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 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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کیلوولت، مناسب براي  132و  63کیلوولت، به صورت باسداکت و براي فیدرهاي  400و  230گیرهاي گازي براي فیدرهاي  سوئیچ .13
 نظر گرفته شده است. بها در کیلوولت به صورت کابل ردیف اضافه 400و  230اتصال به کابل است. براي فیدرهاي 

  منظور شده Plug-In Dry به صورت اتصال کابلگیر گازي مناسب جهت  درصورت کابلی بودن خروجی فیدرها، محفظه خروجی سوئیچ .14
 است.

 است.  21فاز در هر محفظه از نوع سه لوولتیک 63و  132و  20در هر محفظه فاز تک نوع از لوولتیک 230 و 400 یاصل باس .15
 به شرح جدول زیرگیرها با سطوح ولتاژ مختلف  سوئیچ ر و سکسیونر زمینن، سکسیوهاي کمکی براي مکانیزم کلید اقل تعداد کنتاکتحد .16

 است.

 کیلوولت 400و 230سطوح ولتاژ  کیلوولت 132و 63سطوح ولتاژ  موضوع

 8NO+8NC 8NO+8NC کلید

 4NO+4NC 6NO+6NC سکسیونر

 4NO+4NC 6NO+6NC سکسیونر زمین

ي این فصل لحاظ نشده است و درصورت نیاز باید در  ها هاي الزم در ردیف هاي نظارت بر نحوه انجام نصب و همچنین آموزش هزینه .17
 اندازي در نظر گرفته شود. دار در فصول عملیات نصب یا آزمون و راه هاي ستاره زمان تهیه اسناد ارجاع کار، به صورت ردیف

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .18
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400گیر گازي  سوئیچ 01

 کیلوولت 230گیر گازي  سوئیچ 02

 کیلوولت 132گیر گازي  سوئیچ 03

 کیلوولت 63گیر گازي  سوئیچ 04

 ترانس ولتاژ گازي  05

 يگاز ریبرقگ 06

 يداکت گاز باس 07

 يگاز نگیبوش 08

 يگاز نگیکوپل 09

 

٢٠ Single Phase Encapsulated 

٢١ Three Phase Encapsulated 

                                                           



  گیر گازی  فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 مجموعه 

دیامتر کامل (از نوع خط خط، خط ترانس، ترانس 
 کیلوولت، آرایش یک و نیم کلیدی. ۴٠٠ترانس) 

٠۴٠١٠١ 

  
 مجموعه 

دیامتر ناقص با آرایش یک و نیم کلیدی خط یا ترانس 
 کیلوولت. ۴٠٠

٠۴٠١٠٢ 

 ٠۴٠١٠٣ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. ۴٠٠فیدر خط یا ترانس  مجموعه   

  
 مجموعه 

کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با  ۴٠٠فیدر خط یا ترانس 
 سکسیونر موازی.

٠۴٠١٠۴ 

 ٠۴٠١٠۵ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. ۴٠٠فیدر کوپالژ  مجموعه   

 ٠۴٠١١٠ کیلوولت، آرایش رینگ. ۴٠٠فیدر خط یا ترانس  مجموعه   

  
 مجموعه 

دیامتر کامل (از نوع خط خط، خط ترانس، ترانس 
 کیلوولت، آرایش یک و نیم کلیدی. ٢٣٠ترانس) 

٠۴٠٢٠١ 

  
 مجموعه 

دیامتر ناقص با آرایش یک و نیم کلیدی خط یا ترانس 
 کیلوولت. ٢٣٠

٠۴٠٢٠٢ 

 ٠۴٠٢٠٣ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. ٢٣٠فیدر خط یا ترانس  مجموعه   

  
 مجموعه 

کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با  ٢٣٠فیدر خط یا ترانس 
 سکسیونر موازی.

٠۴٠٢٠۴ 

 ٠۴٠٢٠۵ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. ٢٣٠فیدر کوپالژ  مجموعه   

 ٠۴٠٢١٠ کیلوولت، آرایش رینگ. ٢٣٠فیدر خط یا ترانس  مجموعه   

 ٠۴٠٣٠١ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ١٣٢فیدر خط یا ترانس  مجموعه ۴٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 مجموعه ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٩  
کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با  ١٣٢فیدر کوپالژ 

 کلید.
٠۴٠٣٠٢ 

 مجموعه ١۴,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار بدون  ١٣٢فیدر کوپالژ 

 کلید.
٠۴٠٣٠٣ 

 ٠۴٠٣٠۴ کیلوولت با آرایش رینگ. ١٣٢فیدر خط یا ترانس  مجموعه   

 ٠۴٠۴٠١ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ۶٣فیدر خط یا ترانس  مجموعه ۴٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 مجموعه ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٩  
کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با  ۶٣فیدر کوپالژ 

 کلید.
٠۴٠۴٠٢ 

 مجموعه ١۴,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار بدون  ۶٣فیدر کوپالژ 

 کلید.
٠۴٠۴٠٣ 

 ٠۴٠۴٠۴ کیلوولت با آرایش رینگ. ۶٣فیدر خط یا ترانس  مجموعه   

 ٠۴٠۵٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه   
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  گیر گازی  فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ٠۴٠۵٠٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه   

 ٠۴٠۵٠٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  ترانس ولتاژ گازی سه دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۶۶,۴  

 ٠۴٠۵٠۴ کیلوولت. ۶٣فاز  ترانس ولتاژ گازی سه دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۶۶,۴  

 ٠۴٠۵١٠ کیلوولت. ١٣٢فاز  ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه   

 ٠۴٠۵١۵ کیلوولت. ۶٣فاز   ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه   

  
 دستگاه 

 ۴٠٠فاز، برای ولتاژ سیستم  برقگیر اکسید فلزی گازی تک
کیلوولت، کالس  ٣۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SH. 

٠۴٠۶٠١ 

  
 دستگاه 

 ٢٣٠فاز، برای ولتاژ سیستم  برقگیر اکسید فلزی گازی تک
کیلوولت، کالس  ١٩٨ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SM. 

٠۴٠۶٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٨۶,٣

 ١٣٢فاز، برای ولتاژ سیستم  برقگیر اکسید فلزی گازی سه
کیلوولت،  ١۴۵تا  ١٢٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

 .SMکالس 

٠۴٠۶٠۴ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٨۶,٣

 ۶٣فاز، برای ولتاژ سیستم  برقگیر اکسید فلزی گازی سه
کیلوولت،  ٧۵تا  ۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

 .SMکالس 

٠۴٠۶٠۵ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٨۶,٣

 ۶٣فاز، برای ولتاژ سیستم  برقگیر اکسید فلزی گازی سه
کیلوولت  ٧۵تا  ۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

 .SLکالس 

٠۴٠۶٠۶ 

 ٠۴٠٧٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  داکت تک باس متر طول   

 ٠۴٠٧٠٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  داکت تک باس متر طول   

 ٠۴٠٧٠٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  داکت سه باس متر طول ۶۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۴٠٧٠۴ کیلوولت. ۶٣فاز  داکت سه باس متر طول ۶۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠۴٠٨٠١ فاز.  کیلوولت گاز به هوا تک ۴٠٠بوشینگ  دستگاه   

 ٠۴٠٨٠٢ فاز.  کیلوولت گاز به هوا تک ٢٣٠بوشینگ  دستگاه   

 ٠۴٠٨٠٣ فاز.  کیلوولت گاز به هوا تک ١٣٢بوشینگ  دستگاه   

 ٠۴٠٨٠۴ فاز.  کیلوولت گاز به هوا تک ۶٣بوشینگ  دستگاه   

  
 دستگاه 

کیلوولت به  ۴٠٠داکت  کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ۴٠٠ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز.  تک

٠۴٠٩٠١ 
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  گیر گازی  فصل چهارم. تجهیزات سوئیچ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه 

کیلوولت به  ٢٣٠داکت  کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ٢٣٠ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز.  تک

٠۴٠٩٠٢ 

  
 دستگاه 

کیلوولت به  ١٣٢کت  دا کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ١٣٢ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز.  تک

٠۴٠٩٠٣ 

  
 دستگاه 

کیلوولت به  ۶٣کوپلینگ اتصال محفظه باسداکت 
کیلوولت گاز به روغن)  ۶٣ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

٠۴٠٩٠۴ 

  
 فیدر 

بابت استفاده ازخروجی  ١های گروه  بها به ردیف اضافه
 کابلی.

٠۴٠٩٠۵ 

  
 فیدر 

بابت استفاده ازخروجی  ٢های گروه  بها به ردیف اضافه
 کابلی.

٠۴٠٩٠۶ 

 
 

 

٣٠  
 

 



 قدرت  فصل پنجم. کلید
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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 قدرت  فصل پنجم. کلید
 مقدمه

 هاي این فصل به شرح زیر است. مندرج در ردیف 22هاي .شرایط پایه کارکرد کلید1
  :درجه سلسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلسیوس -25کمینه مطلق دماي محیط 
 :متر و کمتر 1700 ارتفاع 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)  ( 
  ظور شده هاي این فصل در سطوح ولتاژي مختلف به شرح جدول زیر من هاي فشار قوي و متوسط ردیف استقامت عایقی کلید

 است.

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 

11 12 28 75  
20 24 50 125 - 

33 36 70 170 - 

63 5/72 140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

 باشد. می SF6کیلوولت به باال، گاز  63هاي  ها از نوع شارژ فنري و عایق محفظۀ قطع همه کلید .مکانیزم کلید2
هاي هر فاز تا تابلوي کنترل مرکزي کلید  هاي رابط بین مکانیزم هاي مجهز به سه مکانیزم، بهاي تابلوي کنترل مرکزي کلید و کابل .در کلید3

 لحاظ شده است.

کلیدهاي قدرت  کلیهدارندة کلیدهاي قدرت و ملحقات آن مانند پیچ و مهرة نصب کلید روي سازه و... در بهاي  ن سازة نگه.بهاي تأمی4
 لحاظ شده است. بیرونی

 هاي این فهرست لحاظ شده است.  مورد نیاز هر کلید جهت برقدارشدن در ردیف SF6گاز  تأمین.بهاي 5

فصل توان از ردیف مرتبط از  کلید در نظر گرفته نشده است و در زمان تهیه اسناد ارجاع کار می .رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت در بهاي6
 تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی استفاده نمود.

 ولت است. 125تا  100.رنج ولتاژ تغذیه سیستم جریان مستقیم براي کلیدهاي قدرت 7

 ر گرفته شده است.به تعداد کافی در نظکنتاکت اصلی ها، کلید. در بهاي 8
 
 

٢٢ Circuit-Breaker 
                                                           



 قدرت  فصل پنجم. کلید
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به.9

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400قدرت   کلید 01

 کیلوولت 230قدرت   کلید 02

 کیلوولت 132قدرت   کلید 03

 کیلوولت 63قدرت   کلید 04

 کیلوولت بیرونی 33  کلید 05

 کیلوولت بیرونی 20  کلید 06

 کیلوولت 33 کشوییکلید با عایق گازي  07

 کیلوولت 20 کشوییکلید با عایق گازي  08

 کیلوولت 33 کشوییکلید خال  09

 کیلوولت 20 کشوییکلید خال  10

 سوییچ خازنی 11

 
 

 

٣٢  
 

 



 قدرت  فصل پنجم. کلید
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٢٢,٣۵٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت، با قدرت قطع  ۴٠٠فاز  کلید قدرت سه

 فاز). کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک
٠۵٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٣,٨٢۴  
 ۵٠کیلوولت، با قدرت قطع  ٢٣٠فاز  کلید قدرت سه

 فاز). کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک
٠۵٠٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١١,٣٣۴  
 ۴٠کیلوولت، با قدرت قطع  ٢٣٠فاز  کلید قدرت سه

 فاز). کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک
٠۵٠٢٠٢ 

 دستگاه ٩,٣٣٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت، با قدرت قطع  ٢٣٠فاز  کلید قدرت سه

 فاز). کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه
٠۵٠٢٠٣ 

 دستگاه ۶۵٨,٠٠٠,٠٠٠,٧  
 ۴٠کیلوولت، با قدرت قطع  ٢٣٠فاز  کلید قدرت سه

 فاز). کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه
٠۵٠٢٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣٠۵,۵  
 ۴٠کیلوولت، با قدرت قطع  ١٣٢فاز  کلید قدرت سه

 کیلوآمپر.
٠۵٠٣٠١ 

 دستگاه ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠,۵  
 ۴٠کیلوولت، با قدرت قطع  ۶٣فاز  کلید قدرت سه

 کیلوآمپر.
٠۵٠۴٠١ 

 دستگاه ٢,٧٠٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣١٫۵کیلوولت، با قدرت قطع  ۶٣فاز  کلید قدرت سه

 کیلوآمپر.
٠۵٠۴٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٠۴,٢  
آمپر، با  ٢۵٠٠کیلولت،  ٣٣فاز  کلید قدرت بیرونی سه

 کیلوآمپر. ٣١٫۵قدرت قطع 
٠۵٠۵٠١ 

 دستگاه ١,٣٢٨,٩۵٠,٠٠٠  
آمپر، با  ٢٠٠٠کیلولت، تا  ٣٣فاز  کلید قدرت بیرونی سه

 کیلوآمپر. ٢۵قدرت قطع 
٠۵٠۵٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٠۴,٢  
آمپر، با  ٢۵٠٠کیلولت،  ٢٠فاز  کلید قدرت بیرونی سه

 کیلوآمپر. ٣١٫۵قدرت قطع 
٠۵٠۶٠١ 

 دستگاه ١,٣٢٨,٩۵٠,٠٠٠  
آمپر، با  ٢٠٠٠کیلولت، تا  ٢٠فاز  کلید قدرت بیرونی سه

 کیلوآمپر. ٢۵قدرت قطع 
٠۵٠۶٠٢ 

 دستگاه ۵۵٠,٠٠٠,٧۶٩  
 ١٢۵٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی با عایق گازی   کلید سه

 کیلوآمپر. ٢۵آمپر، 
٠۵٠٧٠٢ 

 دستگاه ٩٨٧,٢٠٠,٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی با عایق گازی   کلید سه

 کیلوآمپر. ٢۵آمپر، 
٠۵٠٧٠٣ 

 دستگاه ١,٠١۴,۵٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی با عایق گازی   کلید سه

 کیلوآمپر. ٢۵آمپر، 
٠۵٠٧٠۴ 

 دستگاه ۶٣٩,٣۵٠,٠٠٠  
 ١٢۵٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی با عایق گازی   کلید سه

 کیلوآمپر. ٢۵آمپر، 
٠۵٠٨٠٢ 

 
 

 

٣٣  
 

 



 قدرت  فصل پنجم. کلید
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٨۶۵,۴٠٠,٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت، ٢٠فاز کشویی با عایق گازی   کلید سه

 کیلوآمپر. ٢۵آمپر، 
٠۵٠٨٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٨۶٧  
 ٢٠٠٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی با عایق گازی   کلید سه

 کیلوآمپر. ٢۵آمپر، 
٠۵٠٨٠۴ 

 دستگاه ۵١٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  
 ۵٫٣١آمپر،  ٢۵٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۶۴,٢  
 ۵٫٣١آمپر،  ٢٠٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩٠٣ 

 دستگاه ٢,٠١٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٫٣١آمپر،  ١۶٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩٠۵ 

 دستگاه ١,٩٨٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٫٣١آمپر،  ١٢۵٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴١۴,٢  
 ٢۵آمپر،  ٢۵٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩٠٩ 

 دستگاه ٢,٣٧١,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵آمپر،  ٢٠٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩١١ 

 دستگاه ١,٩۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵آمپر،  ١۶٠٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩١٣ 

 دستگاه ١,٨٧٧,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵آمپر، ١٢۵٠کیلوولت،  ٣٣فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵٠٩١۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٩۴,١  
 ۵٫٣١آمپر،  ٢۵٠٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵١٠٠١ 

 دستگاه ۵٧١,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ۵٫٣١آمپر،  ٢٠٠٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵١٠٠٢ 

 دستگاه ١,٢۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٫٣١آمپر،  ١۶٠٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی، خال   کلید سه
 کیلوآمپر.

٠۵١٠٠٣ 

 دستگاه ۶۵٢,٠٠٠,٠٠٠,١  
آمپر،  ٢۵٠٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی خال   کلید سه

 کیلوآمپر.٢۵
٠۵١٠٠۵ 

 دستگاه ۵٧١,٠٠٠,٠٠٠,١  
آمپر،  ٢٠٠٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی خال   کلید سه

 کیلوآمپر.٢۵
٠۵١٠٠۶ 

 دستگاه ١,٢۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر،  ١۶٠٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی خال   کلید سه

 کیلوآمپر.٢۵
٠۵١٠٠٧ 

 
 

 

٣۴  
 

 



 قدرت  فصل پنجم. کلید
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٩۵٨,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر،  ١٢۵٠کیلوولت،  ٢٠فاز کشویی خال   کلید سه

 کیلوآمپر.٢۵
٠۵١٠٠٨ 

 ٠۵١١٠١ آمپر. ٢٠٠کیلوولت و  ٢۴سوییچ خازنی  دستگاه   

 ٠۵١١٠٢ آمپر. ٢٠٠کیلوولت و  ٣۶سوییچ خازنی  دستگاه   

 
 

 

٣۵  
 

 



 فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
 فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین

 مقدمه
 هاي این فصل به شرح زیر است:  هاي مندرج در ردیف .شرایط کارکرد سکسیونر1

  :درجه سلیسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلیسیوس -25کمینه مطلق دماي محیط 
  :متر و کمتر 1700ارتفاع از سطح دریا 

 متر  میلی 20هاي اصلی:  مت یخ بر روي کنتاکتبیشینه ضخا 
 : 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 سکسیونر 

Rated Voltage 
(Un) KV 

(rms. Value) 

Highest 
Voltagefor 

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 

11 12 28 75  
20 24 50 125 - 

33 36 70 170 - 

63 5/72 140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

 تابلوي کنترل مرکزي لحاظ نشده است. ، بهاي هاي داراي سه مکانیزم مجزا هاي مربوط به سکسیونر .در ردیف2
کیلوولت (در دو سمت) و رینگ  400(در یک سمت) و  230.بهاي گریس کنتاکت، پیچ و مهره مونتاژ، کرونا رینگ براي سکسیونرهاي 3

 در بهاي هر ردیف لحاظ شده است. ها محافظ یخ کنتاکت

 باشد. ثانیه می 1هاي این فصل  به مدت  هاي زمین ردیف .زمان قابل تحمل جریان اتصال کوتاه براي سکسیونرها و تیغه4

ردیفی معادل سکسیونرهاي  باشند و بهاي سکسیونرهاي ) میHCBاز نوع افقی ( 9الی  6و  4الی  1هاي  .سکسیونرهاي مندرج در گروه5
 مذکور در نظر گرفته شده است.

 ها دیده نشده است. هاي این فصل هزینه سازه نگهدارنده و پیچ و مهره .در بهاي ردیف6

 
 

 

٣۶  
 

 



 فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به7

 ها مختصر گروهجدول شماره و شرح 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400فاز سکسیونر سه 01

 کیلوولت 230فاز  سکسیونر سه 02

 کیلوولت  132فاز  سکسیونر سه 03

 کیلوولت 63فاز  سکسیونر سه 04

 فاز فشار متوسط  سکسیونر سه 05

 کیلوولت با تیغه زمین 400فاز  سکسیونر سه 06

 کیلوولت با تیغه زمین 230 فاز سکسیونر سه 07

 کیلوولت با تیغه زمین 132فاز  سکسیونر سه 08

 کیلوولت با تیغه زمین 63فاز  سکسیونرسه 09

 فاز فشار متوسط با تیغه زمین سکسیونر سه 10

 سکسیونر پانتوگراف 11

 سکسیونر پانتوگراف با تیغه زمین 12

 
 

 

٣٧  
 

 



 فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢٠۵,۴  
کیلوآمپر با مکانیزم  ۵٠کیلوولت  ۴٠٠فاز  سکسیونر سه

 فرمان موتوری.
٠۶٠١٠١ 

 دستگاه ٢,٣۵٩,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوآمپر با مکانیزم  ۵٠کیلوولت  ٢٣٠فاز  سکسیونر سه

 فرمان موتوری.
٠۶٠٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۴٧  
کیلوولت  ٢٣٠کرونا رینگ اضافی برای تیغه نری سکسیونر 

. 
٠۶٠٢٠٢ 

 دستگاه ١,٨۵٢,٠٠٠,٠٠٠  
  آمپر ٣١۵٠تا  ١۶٠٠بیشتر از   کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه

 با مکانیزم فرمان موتوری.  کیلوآمپر ۵٠و تا 
٠۶٠٣٠١ 

 دستگاه ۴٩٢,٠٠٠,٠٠٠,١  
  آمپر ١۶٠٠ تا ١٢۵٠بیشتراز   کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه

 با مکانیزم فرمان موتوری.  کیلوآمپر ۴٠و تا 
٠۶٠٣٠٢ 

 دستگاه ١,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠  
  کیلوآمپر ٣١٫۵  آمپر ١٢۵٠  کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه

 با مکانیزم فرمان موتوری.
٠۶٠٣٠٣ 

 دستگاه ١,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠  
با   کیلوآمپر ۴٠  آمپر ٣١۵٠  کیلوولت ۶٣فاز  سکسیونر سه

 مکانیزم فرمان موتوری.
٠۶٠۴٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٠٩۴  
با   کیلوآمپر ۴٠  آمپر ١۶٠٠  کیلوولت ۶٣فاز  سکسیونر سه

 مکانیزم فرمان موتوری.
٠۶٠۴٠٢ 

 دستگاه ١,٠٣٩,٠٠٠,٠٠٠  
با   کیلوآمپر ٣١٫۵  آمپر ١٢۵٠  کیلوولت ۶٣فاز سکسیونر سه

 مکانیزم فرمان موتوری.
٠۶٠۴٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٣۶۵  
، با مکانیزم فرمان موتوری  فاز فشار متوسط سکسیونر سه

 . (HCB)نوع افقی 
٠۶٠۵٠١ 

 دستگاه ١,٢٣١,٠٠٠,٠٠٠  
فاز فشار متوسط، با مکانیزم فرمان دستی نوع  سکسیونر سه

 . (HCB)افقی 
٠۶٠۵٠٢ 

 دستگاه ٧٣٩,٠٠٠,٠٠٠  
فاز فشار متوسط، با مکانیزم فرمان موتوری  سکسیونر سه
 .(Vertical)نوع عمودی 

٠۶٠۵٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٠۶  
فاز فشار متوسط، با مکانیزم فرمان دستی نوع  سکسیونر سه

 . (Vertical)عمودی 
٠۶٠۵٠۴ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵,۴٢۴

کیلوآمپر، با تیغه اتصال  ۵٠کیلوولت،  ۴٠٠فاز،  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه  ۴٠زمین، 

 و تیغه زمین.  اصلی

٠۶٠۶٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣,٠٣۶

کیلوآمپر، با تیغه اتصال ۵٠کیلوولت،  ٢٣٠فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه  ۴٠زمین، 

 اصلی و تیغه زمین.

٠۶٠٧٠١ 
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 فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه ٢,٢١٣,٠٠٠,٠٠٠

کیلوآمپر،  ۵٠،  آمپر ٣١۵٠،  کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠با تیغه اتصال زمین، 

 برای تیغه اصلی و تیغه زمین.

٠۶٠٨٠١ 

  
 دستگاه ١,٩١١,٠٠٠,٠٠٠

کیلوآمپر، با ۴٠،  آمپر ١۶٠٠،  کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠تیغه اتصال زمین، 

 برای تیغه اصلی و تیغه زمین.

٠۶٠٨٠٢ 

  
 دستگاه ١,٧۶٠,٠٠٠,٠٠٠

کیلوآمپر،  ٣١٫۵،  آمپر ١٢۵٠،  کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان  ٣١٫۵با تیغه اتصال زمین، 

 موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین.

٠۶٠٨٠٣ 

  
 دستگاه ١,٩٩٣,٠٠٠,٠٠٠

کیلوآمپر،  ۵٠،  آمپر ٣١۵٠،  کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠با تیغه اتصال زمین، 

 برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین.

٠۶٠٨٠۴ 

  
 دستگاه ١,٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠

کیلوآمپر، با ۴٠،  آمپر ١۶٠٠،  کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠تیغه اتصال زمین، 

 برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین.

٠۶٠٨٠۵ 

  
 دستگاه ۶٢٠,٠٠٠,٠٠٠,١

،  کیلوآمپر ٣١٫۵،  آمپر ١٢۵٠،  کیلوولت ١٣٢فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان  ٣١٫۵با تیغه اتصال زمین، 

 موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین.

٠۶٠٨٠۶ 

  
 دستگاه ١,٩۴٩,٠٠٠,٠٠٠

کیلوآمپر، با  ۴٠،  آمپر ٣١۵٠،  کیلوولت ۶٣فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠تیغه اتصال زمین 

 برای تیغه اصلی و تیغه زمین.

٠۶٠٩٠١ 

  
 دستگاه ۶٣٣,٠٠٠,٠٠٠,١

کیلوآمپر، با  ۴٠ آمپر،  ١۶٠٠،  کیلوولت ۶٣فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠تیغه اتصال زمین 

 برای تیغه اصلی و تیغه زمین.

٠۶٠٩٠٢ 

  
 دستگاه ۵٩٧,٠٠٠,٠٠٠,١

کیلوآمپر،  ٣١٫۵آمپر،  ١٢۵٠کیلوولت،  ۶٣فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان  ٣١٫۵با تیغه اتصال زمین، 

 موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین.

٠۶٠٩٠٣ 

  
 دستگاه ١,٨۵٩,٠٠٠,٠٠٠

کیلوآمپر، با  ۴٠آمپر،  ٣١۵٠کیلوولت،  ۶٣فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠تیغه اتصال زمین 

 تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین.

٠۶٠٩٠۴ 

  
 دستگاه ۵٢٣,٠٠٠,٠٠٠,١

کیلوآمپر، با  ۴٠آمپر،   ١۶٠٠کیلوولت،  ۶٣فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری  ۴٠تیغه اتصال زمین 

 تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین.

٠۶٠٩٠۵ 
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 فصل ششم. سکسیونر و تیغه زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه ۴٠٩,٠٠٠,٠٠٠,١

کیلوآمپر،  ٣١٫۵آمپر،   ١٢۵٠کیلوولت،  ۶٣فاز  سکسیونر سه
کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان  ٣١٫۵با تیغه اتصال زمین 

 موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین.

٠۶٠٩٠۶ 

  
 دستگاه ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠

فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین،  سکسیونر بیرونی سه
با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع افقی 

(HCB) . 

٠۶١٠٠١ 

  
 دستگاه ١,٨١٣,٠٠٠,٠٠٠

فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین،  سکسیونر بیرونی سه
با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه 

 .(HCB)زمین، نوع افقی 

٠۶١٠٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٨۵,١

فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین،  سکسیونر بیرونی سه
با مکانیزم فرمان دستی تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع افقی 

(HCB). 

٠۶١٠٠٣ 

  
 دستگاه ١,٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠

فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین،  سکسیونر بیرونی سه
با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع 

 . (Vertical)  عمودی

٠۶١٠٠۴ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩٧۵

فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین،  سکسیونر بیرونی سه
با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه 

 .(Vertical)  زمین، نوع عمودی

٠۶١٠٠۵ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٧۶۵

فاز، فشار متوسط، با تیغه اتصال زمین،  سکسیونر بیرونی سه
با مکانیزم فرمان دستی تیغه اصلی و تیغه زمین، نوع 

 .(Vertical)عمودی 

٠۶١٠٠۶ 

 دستگاه ۵٩٣,٧٧٠,٠٠٠,١  
کیلوآمپر،  ۵٠کیلوولت،  ۴٠٠فاز،  سکسیونر پانتوگراف تک

 آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری. ٣١۵٠
٠۶١١٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,١,٢۴٧  
کیلوآمپر،  ۴٠کیلوولت، ٢٣٠فاز،  سکسیونر پانتوگراف تک

 آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری. ٣١۵٠
٠۶١١٠٢ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,١,٠۴۴  
 ۴٠آمپر،  ٣١۵٠کیلوولت،  ١٣٢فاز  سکسیونر پانتوگراف تک

 کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری.
٠۶١١٠٣ 

 دستگاه ٨۶١,١٠٠,٠٠٠  
 ۴٠آمپر،  ٣١۵٠کیلوولت،  ۶٣فاز  سکسیونر پانتوگراف تک

 کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری.
٠۶١١٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,١,٩۵٨  
کیلوآمپر،  ۵٠کیلوولت،  ۴٠٠فاز،  سکسیونر پانتوگراف تک

 آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین. ٣١۵٠
٠۶١٢٠١ 

 دستگاه ١,٧٩٨,٣٠٠,٠٠٠  
کیلوآمپر،  ۴٠کیلوولت،  ٢٣٠فاز،  سکسیونر پانتوگراف تک

 آمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین. ٣١۵٠
٠۶١٢٠٢ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۴۶٩,١٠٠,٠٠٠,١  
 ۴٠آمپر،  ٣١۵٠کیلوولت،  ١٣٢فاز  سکسیونر پانتوگراف تک

 کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین.
٠۶١٢٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,١,٣۶٣  
 ۴٠آمپر،  ٣١۵٠کیلوولت،  ۶٣فاز  سکسیونر پانتوگراف تک

 کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری، با تیغه زمین.
٠۶١٢٠۴ 
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 جریان  فصل هفتم. ترانس
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 جریان  فصل هفتم. ترانس

 مقدمه
 هاي این فصل به شرح زیر است: هاي جریان مندرج در ردیف .شرایط کارکرد ترانس1

  :درجه سلیسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلیسیوس -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 براساس جدول زیرمنظور شده است: هاي جریان ردیف استقامت عایقی ترانس 

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 

11 12 28 75  
20 24 50 125 - 

33 36 70 170 - 

63 5/72 140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

 یک آمپر لحاظ شده است.  ،درصورت عدم تعیینهاي جریان این فصل  . جریان ثانویه در ترانس2
 هاي این فصل منظور نشده است.  .بهاي تابلوي مرکزي ترانس جریان در ردیف3
 نشده است. هاي این فصل منظور .بهاي سازة فلزي نگهدارندة ترانس جریان در ردیف4

کیلوآمپر و براي  40کیلوولت، برابر  132، براي سطح ولتاژ کیلوآمپر 50برابر با ، کیلوولت 400و  230.جریان اتصال کوتاه براي سطح ولتاژ 5
 کیلوآمپر در نظر گرفته شده است. 25کیلوولت، برابر  33و  20سطح ولتاژ فشار متوسط 

 کیلوآمپر تعریف شده است. 5/31کیلوآمپر و  40اي براي جریان اتصال کوتاه  هاي جداگانه فکیلوولت، ردی 63هاي جریان  .براي ترانس6

 در نظر گرفته شده است. 2/0گیري به میزان  هاي اندازه .کالس دقت هسته7

روي تپ  0.2FS5دقت آمپر و با کالس  ولت 30گیري با توان برابر  در این فصل براي هستۀ اندازه بیشترکیلوولت و  63هاي جریان  .ترانس8
با  TPYروي تپ ماکزیمم و هستۀ  Uk>500 Voltبرابر  Xآمپر است. هستۀ کالس  ولت 30ابر بر 5p20  ماکزیمم و براي هستۀ حفاظتی

 در نظر گرفته شده است. C-O-C=40(90)-400-40(90)و  Rb=4 ohm  و DC Offset=60%و  TP=100 msمشخصات 
 0.2FS5و با کالس دقت  آمپر ولت 10با توان برابر  يریگ اندازه ۀهست يفصل برا نیاکیلوولت  20و  33 ییتابلو انیترانس جر يها فیرد.9

در نظر گرفته  ممیماکزتپ  يرو Uk>500 Voltبرابر Xکالس  ۀاست. هست آمپر ولت 30برابر  5P20 یحفاظت ۀهست يو برا ممیماکزتپ  يرو
 است. یابیقابل دست یچیپ میهر س يبرا لیشده است و حداقل دو نسبت تبد
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 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

 هاي این فصل به شرح زیر است. هاي مندرج در ردیف هاي ترانس .مشخصات هسته10

 سیستم ولتاژ
 تعداد
 هسته

 نوع
 هسته

 هسته تعداد
 يریگ اندازه

 هسته تعداد
TPY 

 هسته تعداد
 )P / X( حفاظت

 230و  400

7 
 3 2 2 اول

 1 4 2 دوم

6 

 2 2 2 اول

 4 - 2 دوم

 - 4 2 سوم

4 
 1 2 1 اول

 3 - 1 دوم

 132 و 63

4 - 1 - 3 

3 - 1 - 2 

2 - - - 2 

 33 و 20

3 - 1 - 2 

2 
 1 - 1 اول

 2 - - دوم

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به11
 ها مختصر گروهجدول شماره و شرح 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400جریان   ترانس 01

 کیلوولت 230جریان   ترانس 02

 کیلوولت 132جریان   ترانس 03

 کیلوولت 63ترانس جریان  04

 کیلوولت بیرونی 33جریان   ترانس 05

 کیلوولت بیرونی 20جریان   ترانس 06

 جریان حلقوي  ترانس 07

 کیلوولت 33جریان تابلویی   ترانس 08
 کیلوولت 20جریان تابلویی   ترانس 09
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 جریان  فصل هفتم. ترانس
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ۵,۵۴٨,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧بیشتر، 
٠٧٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٢۶,۶  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧بیشتر، 
٠٧٠١٠٢ 

 دستگاه ٢٢١,٠٠٠,٠٠٠,۵  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠١٠٣ 

 دستگاه ٧٧١,٠٠٠,٠٠٠,۵  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠١٠۴ 

 دستگاه ۵,۴۵٩,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠١٠۵ 

 دستگاه ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠١٠۶ 

 دستگاه ٠٣٧,٠٠٠,٠٠٠,۶  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠١٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٣۶,۵  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠١٠٨ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩۶۶,۴  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠١٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵,۶٨۶  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠١١٠ 

 دستگاه ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴بیشتر، 
٠٧٠١١١ 

 دستگاه ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠,۵  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴بیشتر، 
٠٧٠١١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩۶۶,۴  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠١١٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٧٩۶,۴  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠١١۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣,٢٣۶  
 ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 
 ای نوع اول. هسته ٧آمپر و بیشتر، 

٠٧٠٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣,٣٨۴  
 ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 
 ای نوع دوم. هسته ٧آمپر و بیشتر، 

٠٧٠٢٠٢ 
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 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٨۶,٣  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠٢٠٣ 

 دستگاه ۶٠٧,٠٠٠,٠٠٠,٣  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠٢٠۴ 

 دستگاه ٣,١۶١,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٠۵ 

 دستگاه ٢,٧۴٧,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶آمپر ، 
٠٧٠٢٠۶ 

 دستگاه ٣,٣١٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٠٧ 

 دستگاه ٣,٣۶٨,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٠٨ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٨۵,٢  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٠٩ 

 دستگاه ۵۴٣,٠٠٠,٠٠٠,٣  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢١٠ 

 دستگاه ٢,٧۴٧,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢١١ 

 دستگاه ۵٩٩,٠٠٠,٠٠٠,٢  
 ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢١٢ 

 دستگاه ٣,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢١٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٢۴,٢  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢١۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۶۵,۴  
 ٣٠٠٠تا  ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 
 ای نوع اول. هسته ٧آمپر و بیشتر، 

٠٧٠٢٢١ 

 دستگاه ۴,۴١٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣٠٠٠تا  ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 
 ای نوع دوم. هسته ٧آمپر و بیشتر، 

٠٧٠٢٢٢ 

 دستگاه ٣,١۶١,٠٠٠,٠٠٠  
 ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠٢٢٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣,٣٠۶  
 ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠٢٢۴ 
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 دستگاه ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
 ٣٠٠٠تا  ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٢۵ 

 دستگاه ٠۴٢,٠٠٠,٠٠٠,۴  
 ٣٠٠٠تا  ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶آمپر ، 
٠٧٠٢٢۶ 

 دستگاه ٣٣٩,٠٠٠,٠٠٠,۴  
 ٣٠٠٠تا  ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٢٧ 

 دستگاه ٣,٠٨٧,٠٠٠,٠٠٠  
 ١۶٠٠تا  ١٢٠٠  کیلوولت، جریان نامی ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٢٨ 

 دستگاه ۶٧٣,٠٠٠,٠٠٠,٢  
 ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٢٩ 

 دستگاه ٣,٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠  
 ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٣٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣,٧۴۶  
 ٣٠٠٠تا  ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢٣١ 

 دستگاه ۵٩٧,٠٠٠,٠٠٠,٣  
 ٣٠٠٠تا  ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢٣٢ 

 دستگاه ۶٧٣,٠٠٠,٠٠٠,٢  
 ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢٣٣ 

 دستگاه ٢,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٣٠١ 

 دستگاه ۵٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا 
٠٧٠٣٠٢ 

 دستگاه ۴٨٨,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ١۶٠٠تا 
٠٧٠٣٠٣ 

 دستگاه ۴٨٨,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٣٠۴ 

 دستگاه ۴٢٩,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر، 
٠٧٠٣٠۵ 

 دستگاه ١,٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر، 
٠٧٠٣٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٧٩۵  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ٢٠٠٠تا 
٠٧٠٣١٠ 
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 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,١٨۵

 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته  هسته ۴آمپر،  ٢٠٠٠تا 

 آمپر. ٢٠٠٠حفاظتی با جریان بیشتر از 

٠٧٠٣١١ 

  
 دستگاه ٢,٠١١,٠٠٠,٠٠٠

 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته  هسته ۴آمپر،  ١۶٠٠تا 

 آمپر. ١۶٠٠حفاظتی با جریان بیشتر از 

٠٧٠٣١٢ 

  
 دستگاه ١,٩١٩,٠٠٠,٠٠٠

 ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با  هسته ۴آمپر، 

 آمپر. ١٢٠٠جریان بیشتر از 

٠٧٠٣١٣ 

 دستگاه ۵٩٩,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٣١۴ 

  
 دستگاه ١,٩۶٧,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با  هسته ۴آمپر، 

 آمپر. ۶٠٠جریان بیشتر از 

٠٧٠٣١۵ 

 دستگاه ٢,٠٨٨,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠تا  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٣١۶ 

  
 دستگاه ١,٨۶٠,٠٠٠,٠٠٠

 ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با  هسته ٣آمپر، 

 آمپر. ١٢٠٠جریان بیشتر از 

٠٧٠٣١٧ 

 دستگاه ۵۴٣,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر، 
٠٧٠٣١٨ 

  
 دستگاه ١,٩١١,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با  هسته ٣آمپر، 

 آمپر. ۶٠٠جریان بیشتر از 

٠٧٠٣١٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,٠١۵  
 ٢٠٠تا  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر، 
٠٧٠٣٢٠ 

  
 دستگاه ١,٧٢١,٠٠٠,٠٠٠

 ١٢٠٠تا   ۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با  هسته ٢آمپر، 

 آمپر. ١٢٠٠جریان بیشتر از 

٠٧٠٣٢١ 

 دستگاه ١,٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر، 
٠٧٠٣٢٢ 

  
 دستگاه ١,٧٢١,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با  هسته ٢آمپر، 

 آمپر. ۶٠٠جریان بیشتر از 

٠٧٠٣٢٣ 
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 دستگاه ۴٢٨,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ٢٠٠تا  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر، 
٠٧٠٣٢۴ 

 دستگاه ١,٨۴٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢، ١٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته
٠٧٠٣٢۵ 

 دستگاه ۵٣٧,٠٠٠,٠٠٠,٢  
 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 
٠٧٠۴٠١ 

  
 دستگاه ٢,٢٣٨,٠٠٠,٠٠٠

 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا  ٢٠٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٢ 

  
 دستگاه ١,٣٣٩,٠٠٠,٠٠٠

 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٣ 

 دستگاه ١,١٠١,٠٠٠,٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴٠۴ 

 دستگاه ١,٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴٠۵ 

 دستگاه ٩۴٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴١۶,٢  
 ٣١٫۵کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 
٠٧٠۴٠٧ 

  
 دستگاه ٢,١٣٢,٠٠٠,٠٠٠

 ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا  ٢٠٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٨ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٢٧۵

 ٣١٫۵کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٩ 

 دستگاه ١,٠۴٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴١٠ 

 دستگاه ١,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴١١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩٠۴  
 ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩٠۴  
کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴١٣ 
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 دستگاه ١,٢٧١,٠٠٠,٠٠٠  
کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ٢٠٠تا  ١٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 
٠٧٠۴١۴ 

  

 دستگاه ٢,٢٣٨,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای  هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا  ٢٠٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر. ٢۵٠٠

٠٧٠۴٣٢ 

  
 دستگاه ۵٨٨,٠٠٠,٠٠٠,١

 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ٢٠٠٠تا  ١۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٣٣ 

  

 دستگاه ٢,١٩٠,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای  هسته ۴آمپر،  ٢٠٠٠تا  ١۶٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر. ٢٠٠٠

٠٧٠۴٣۴ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٨٩۶

کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای  هسته ۴آمپر، ١۶٠٠تا  ١٢٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر. ١۶٠٠

٠٧٠۴٣۵ 

  

 دستگاه ١,٩٠٢,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در  هسته ۴آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠آمپر، جریان نامی 

 ١٢٠٠صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر.

٠٧٠۴٣۶ 

 دستگاه ١,٢٣٣,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴
٠٧٠۴٣٧ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٩٩۵

آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان  هسته ۴

 آمپر.  ۶٠٠بیشتر از 

٠٧٠۴٣٨ 

 دستگاه ١,٨٢٩,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر،  ٢٠٠تا  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴
٠٧٠۴٣٩ 

  

 دستگاه ١,٨۶٠,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در  هسته ٣آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠آمپر، جریان نامی 

 ١٢٠٠صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر.

٠٧٠۴۴٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,١٩۴  
آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣
٠٧٠۴۴١ 
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 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٩۵۶

آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 
ای در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان  هسته ٣

 آمپر. ۶٠٠بیشتر از 

٠٧٠۴۴٢ 

 دستگاه ٢,٠٣٣,٠٠٠,٠٠٠  
تا  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر،  ٢٠٠
٠٧٠۴۴۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,١٩۴  
آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣
٠٧٠۴۴٨ 

  

 دستگاه ١,٧۴٩,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در  هسته ٢آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠آمپر، جریان نامی 

 ١٢٠٠صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر.

٠٧٠۴۴٩ 

 دستگاه ٩۴٩,٠٠٠,٠٠٠  
کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴۵٠ 

  
 دستگاه ١,٧۴٩,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در صورت  هسته ٢آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی 

 آمپر. ۶٠٠داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 

٠٧٠۴۵١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٣٣۵  
کیلو  ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ٢٠٠تا  ١٠٠آمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴۵٢ 

 دستگاه ۶٠٣,٠٠٠,٠٠٠,١  
 ٢، ١٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته
٠٧٠۴۵٣ 

  

 دستگاه ٢,١٣٢,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای  هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا  ٢٠٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر. ٢۵٠٠

٠٧٠۴۵۴ 

  
 دستگاه ۵١٢,٠٠٠,٠٠٠,١

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ٢٠٠٠تا  ١۶٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴۵۵ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,٠٨۶

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای  هسته ۴آمپر،  ٢٠٠٠تا  ١۶٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر. ٢٠٠٠

٠٧٠۴۵۶ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٨٠۶

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای  هسته ۴آمپر،  ١۶٠٠تا  ١٢٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

در صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر. ١۶٠٠

٠٧٠۴۵٧ 
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 دستگاه ١,٨١١,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در  هسته ۴آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠آمپر، جریان نامی 

 ١٢٠٠صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر.

٠٧٠۴۵٨ 

 دستگاه ١,٢٣٣,٠٠٠,٠٠٠  
کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴۵٩ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٩٩۵

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در صورت  هسته ۴آمپر، ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی 

 آمپر. ۶٠٠داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 

٠٧٠۴۶٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,١٠۴  
آمپر،  ٢٠٠تا  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴
٠٧٠۴۶١ 

  

 دستگاه ١,٧٧٢,٠٠٠,٠٠٠

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در  هسته ٣آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠آمپر، جریان نامی 

 ١٢٠٠صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر.

٠٧٠۴۶٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,١٩۴  
کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴۶٣ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٩۵۶

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در صورت  هسته ٣آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی 

 آمپر. ۶٠٠داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 

٠٧٠۴۶۴ 

 دستگاه ٢,٠٣٣,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر،  ٢٠٠تا  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣
٠٧٠۴۶۵ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶۶۶,١

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در  هسته ٢آمپر،  ١٢٠٠تا  ۶٠٠آمپر، جریان نامی 

 ١٢٠٠صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر.

٠٧٠۴۶۶ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶۶۶,١

کیلو  ۵٫٣١کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
ای در  هسته ٢آمپر،  ۶٠٠تا  ٢٠٠آمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ۶٠٠صورت داشتن یک هسته حفاظتی با جریان بیشتر از 
 آمپر.

٠٧٠۴۶٧ 

 دستگاه ١,٨۴٣,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر،  ١٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢
٠٧٠۴۶٨ 

  
 دستگاه ۶۴٧,٠٠٠,٠٠٠,١

آمپر و ثانویه  ٢۵کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 
، ده ولت آمپر، تک هسته ۵٫٠SFS١٠آمپر، کالس دقت  ۵

 ای، مناسب برای نوترال بانک خازنی.

٠٧٠۴۶٩ 
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 دستگاه 

آمپر، کالس  ١۵کیلوولت، جریان نامی  ۶٣ترانس جریان 
، ده ولت آمپر، تک هسته ای، مناسب ۵٫٠SFS١٠دقت 

 برای نوترال بانک خازنی.

٠٧٠۴٧٠ 

 دستگاه ٢٩٢,٠٠٠,٠٠٠  
ای نوع اول یا  کیلوولت دو هسته ٣٣ترانس جریان بیرونی 

 دوم.
٠٧٠۵٠١ 

  
 دستگاه ٢۶٨,٠٠٠,٠٠٠

آمپر،  ١٠کیلوولت، رزینی، تا  ٣٣ترانس جریان بیرونی 
ده ولت آمپر، مناسب برای نوترال   ،۵٫٠FS١٠کالس دقت 
 بانک خازنی.

٠٧٠۵٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۴۵  
ای نوع اول یا  کیلوولت دو هسته ٢٠ترانس جریان بیرونی 

 دوم.
٠٧٠۶٠١ 

  
 دستگاه ٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠

آمپر،  ١٠کیلوولت، رزینی، تا  ٢٠ترانس جریان بیرونی 
ده ولت آمپر مناسب برای نوترال   ،۵٫٠FS١٠کالس دقت 
 بانک خازنی.

٠٧٠۶٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۴۵  
ای نوع اول یا  هسته کیلوولت تک ٢٠ترانس جریان بیرونی 

 دوم.
٠٧٠۶٠٣ 

  
 دستگاه 

کیلوولت، تا  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
 متر. میلی ١٢٠آمپر، با قطر داخلی  ۶٠٠

٠٧٠٧٠١ 

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
 متر. میلی ١٢٠آمپر، با قطر داخلی  ۶٠٠بیشتر از 

٠٧٠٧٠٢ 

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
، با ٣ولت آمپر با کالس دقت  ۵آمپر،  ١٠٠کورباالنس تا 

 متر. میلی ١٢٠قطر داخلی 

٠٧٠٧٠٣ 

  
 دستگاه 

کیلوولت، تا  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
 میلیمتر. ١٨٠آمپر، با قطر داخلی  ۶٠٠

٠٧٠٧٠۴ 

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
 میلیمتر. ١٨٠آمپر، با قطر داخلی  ۶٠٠بیشتر از 

٠٧٠٧٠۵ 

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
، با ٣ولت آمپر با کالس دقت  ۵آمپر،  ١٠٠کورباالنس تا 

 میلیمتر. ١٨٠قطر داخلی 

٠٧٠٧٠۶ 

  
 دستگاه 

کیلوولت، تا  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
 میلیمتر. ٢۵٠آمپر، با قطر داخلی  ۶٠٠

٠٧٠٧٠٧ 

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
 میلیمتر. ٢۵٠آمپر، با قطر داخلی  ۶٠٠بیشتر از 

٠٧٠٧٠٨ 

 
 

 

۵٢  
 

 



 جریان  فصل هفتم. ترانس
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
، با ٣ولت آمپر با کالس دقت  ۵آمپر،  ١٠٠کورباالنس تا 

 میلیمتر. ٢۵٠قطر داخلی 

٠٧٠٧٠٩ 

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
ولت آمپر با کالس حفاظتی، با  ۵آمپر،  ١٠٠کورباالنس تا 

 میلیمتر. ١٨٠قطر داخلی 

٠٧٠٧٢٠ 

  
 دستگاه 

کیلوولت،  ٢٫١ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره
ولت آمپر با کالس حفاظتی، با  ۵آمپر،  ١٠٠کورباالنس تا 

 میلیمتر. ٢۵٠قطر داخلی 

٠٧٠٧٢١ 

 ٠٧٠٨٠١ ای. هسته ٣کیلوولت،  ٣٣ترانس جریان تابلویی  دستگاه ٩٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠٢ ای نوع اول. هسته ٢کیلوولت،  ٣٣ترانس جریان تابلویی  دستگاه ٩٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠٣ ای نوع دوم. هسته ٢کیلوولت،  ٣٣ترانس جریان تابلویی  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٨۶  

 ٠٧٠٩٠١ ای. هسته ٣کیلوولت،  ٢٠ترانس جریان تابلویی  دستگاه ٨٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٩٠٢ ای نوع اول. هسته ٢کیلوولت،  ٢٠ترانس جریان تابلویی  دستگاه ٧٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٩٠٣ ای نوع دوم. هسته ٢کیلوولت،  ٢٠ترانس جریان تابلویی  دستگاه ٧٨,٠٠٠,٠٠٠  

 
 

 

۵٣  
 

 



 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 ١۴٠٠برق سال های انتقال و فوق توزیع نیروی  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

۵۴  
 

 

 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 مقدمه

 هاي ولتاژ این فصل به شرح زیر است. شرایط کارکرد ترانس .1
  :درجه سلیسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلیسیوس -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 منظور شده است. هاي ولتاژ ردیف استقامت عایقی ترانس 

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 

11 12 28 75  
20 24 50 125 - 

33 36 70 170 - 

63 5/72 140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

کیلوولت از  36و ترانس ولتاژ تا سطح   در نظر گرفته شده 23ترانس ولتاژ خازنی  کیلوولت از نوع 63،  132،  230،  400هاي ولتاژ  ترانس .2
 است. 24نوع القایی

هاي  عالوه همه ترانس به  است.  3P+0.2 ، با کالس دقتپیچی بر روي یک هسته سیم 2کیلوولت و بیشتر، داراي  63هاي ولتاژ  ترانس .3
 را دارند. PLCمزبور امکان اتصال به 

)، همراه با آمپر ولت 25پیچی  سیم(قدرت هر  3P+0.2پیچ با کالس دقت  کیلوولت داراي دو سیم 33و  20هاي ولتاژ تابلویی  ترانس .4
 پیچ سوم براي فرورزونانس است.  سیم

 ولت فاز به فاز در نظر گرفته شده است. 110تا  100هاي ولتاژ  ولتاژ ثانویه ترانس .5

 هاي این فصل منظور نشده است.  در ردیف LMUبهاي تابلوي مرکزي ترانس ولتاژ و تابلوي  .6
 هاي این فصل منظور نشده است.  بهاي سازه فلزي نگهدارنده در هیچ یک از ردیف .7
 
 
 

٢٣ Capacitive Voltage Transformer 

٢٤ Voltage Transformer 

                                                           



 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 ١۴٠٠برق سال های انتقال و فوق توزیع نیروی  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .8

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400ترانس ولتاژ  01

 کیلوولت 230ترانس ولتاژ  02

 کیلوولت 132ترانس ولتاژ  03

 کیلوولت 63ترانس ولتاژ  04

 ترانس ولتاژ تابلویی فشار متوسط 05

 
 

 

۵۵  
 

 



 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه ٢,٢۶٧,٠٠٠,٠٠٠

 ١کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ۴٠٠ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان  ۵٠تا 
 ولت آمپر. ٩٠تا 

٠٨٠١٠١ 

  
 دستگاه ۴۶٠,٠٠٠,٠٠٠,٢

کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ۴٠٠ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی  ١٠٠تا  ۵١

 ولت آمپر. ١۵٠همزمان تا 

٠٨٠١٠٢ 

  
 دستگاه ۵٧٧,٠٠٠,٠٠٠,١

 ١کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ٢٣٠ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان  ۵٠تا 
 پیکوفاراد. ٧۶٠٠ولت آمپر با ظرفیت خازنی  ٨٠تا 

٠٨٠٢٠١ 

  

 دستگاه ١,٧۵٨,٠٠٠,٠٠٠

کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ٢٣٠ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی  ١٠٠تا  ۵١

 ٧۶٠٠با ظرفیت خازنی   ولت آمپر ١١٠همزمان تا 
 پیکوفاراد.

٠٨٠٢٠٢ 

  
 دستگاه ١,٧٩٣,٠٠٠,٠٠٠

 ١کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ٢٣٠ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان  ۵٠تا 
 پیکوفاراد. ١١۶٠٠با ظرفیت خازنی   ولت آمپر ٨۵تا 

٠٨٠٢٠٣ 

  

 دستگاه ١,٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠

کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ٢٣٠ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی  ١٠٠تا  ۵١

 ١١۶٠٠با ظرفیت خازنی   ولت آمپر ١۵٠همزمان تا 
 پیکوفاراد.

٠٨٠٢٠۴ 

  
 دستگاه ١,٣٨٢,٠٠٠,٠٠٠

 ١کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ١٣٢ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان  ۵٠تا 
 پیکوفاراد. ١٢٧٠٠ولت آمپر با ظرفیت خازنی  ٧۵تا 

٠٨٠٣٠١ 

  

 دستگاه ۶٣٣,٠٠٠,٠٠٠,١

کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ١٣٢ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی  ١٠٠تا  ۵١

 ١٢٧٠٠با ظرفیت خازنی   ولت آمپر ١٢۵همزمان تا 
 پیکوفاراد.

٠٨٠٣٠٢ 

  
 دستگاه ۴۴٨,٠٠٠,٠٠٠,١

 ١کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ١٣٢ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان  ۵٠تا 
 پیکوفاراد. ١۶٠٠٠ولت آمپر با ظرفیت خازنی  ٧۵تا 

٠٨٠٣٠٣ 

  

 دستگاه ۶٩٨,٠٠٠,٠٠٠,١

کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ١٣٢ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی  ١٠٠تا  ۵١

 ١۶٠٠٠با ظرفیت خازنی   ولت آمپر ١٢۵همزمان تا 
 پیکوفاراد.

٠٨٠٣٠۴ 

 
 

 

۵۶  
 

 



 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه ١,٠۵٢,٠٠٠,٠٠٠

 ١کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ۶٣ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان  ۴٠تا 
 ولت آمپر. ۵٠تا 

٠٨٠۴٠١ 

  
 دستگاه ١,٢٧١,٠٠٠,٠٠٠

 ۴١کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی  ۶٣ترانس ولتاژ 
ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان  ١٠٠تا 
 ولت آمپر. ١٠٠تا 

٠٨٠۴٠٢ 

 ٠٨٠۵٠١ کیلوولت. ٣٣ترانس ولتاژ تابلویی  دستگاه ۶٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ٠٨٠۵٠٢ کیلوولت. ٢٠ترانس ولتاژ تابلویی  دستگاه ۵٩,٠٠٠,٠٠٠  

 
 

 

۵٧  
 

 



 فصل نهم. برقگیر و شمارنده
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

۵٨  
 

 

 فصل نهم. برقگیر و شمارنده
 مقدمه

 زیر است.هاي این فصل به شرح  هاي مندرج در ردیف شرایط کارکرد برقگیر .1
  :درجه سلیسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلیسیوس -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)  ( 
 است. IEC، ولتاژ قابل تحمل برقگیر مطابق استاندارد 25گیري شده منظور از ولتاژ اندازه .2
 است. کیلوآمپر  SL , SM ،(10هاي برقگیر ( کیلوآمپر و جریان تخلیۀ سایر کالس SH  ،20 هاي کالس جریان نامی تخلیۀ کلیه برقگیر .3
 کیلوولت منظور شده است. 400و  230ح ولتاژي کننده ولتاژ، براي سطو بهاي رینگ یکنواخت .4

 هاي این فصل بهاي کابل ارتباطی برقگیر به شمارنده منظور نشده است. در ردیف .5

 ها در نظر گرفته نشده است. هزینه سازة فلزي نگهدارندة برقگیر در هیچ یک از ردیف .6

 هاي برقگیر در نظر گرفته نشده است.  هزینه ردیف هاي مستقلی در این فصل داشته و در هاي برقگیر ردیف شمارنده .7

 است. در نظر گرفته شدههاي انتقال و فوق توزیع  براي استفاده در پست فشار متوسط،با مشخصات فنی مناسببرقگیرهاي  .8

 هاي اکسید روي است. با قرص Metal Oxide Arresterبرقگیرهاي اکسید فلزي از نوع،  .9
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .10

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400برقگیر با مقره پرسلینی براي شبکه   01

 کیلوولت 230برقگیر با مقره پرسلینی براي شبکه   02

 کیلوولت 132برقگیر با مقره پرسلینی براي شبکه   03

 کیلوولت 63برقگیر با مقره پرسلینی براي شبکه   04

 برقگیر با مقره پرسلینی فشار متوسط  05

 کیلوولت 230برقگیر با مقره پلیمري براي شبکه   07

 کیلوولت 132برقگیر با مقره پلیمري براي شبکه   08

 کیلوولت 63برقگیر با مقره پلیمري براي شبکه   09

 برقگیر با مقره پلیمري فشار متوسط  10

 شمارنده برقگیر  11

٢٥ Rated Voltage Ur 
                                                           



 فصل نهم. برقگیر و شمارنده
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

  
 دستگاه ١,٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت،  ٣۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ۴٠٠

 .SHکالس 

٠٩٠١٠١ 

  
 دستگاه ۴٩٠,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت،  ١٩٨ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ٢٣٠

 SM، BIL 1050کالس 

٠٩٠٢٠١ 

  
 دستگاه ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
 ١٩٨ی برقگیر  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ٢٣٠

 .SM ،BIL 850کیلوولت، کالس 

٠٩٠٢٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢١۵

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت،  ١٢٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ١٣٢

 .SMکالس 

٠٩٠٣٠١ 

  
 دستگاه ١٢٣,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت  ٧٢٫۵ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ۶٣

 .SMکالس 

٠٩٠۴٠١ 

  
 دستگاه ١١٨,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت، کالس  ۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ۶٣

SM. 

٠٩٠۴٠٢ 

  
 دستگاه ١١٨,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت  ٧٢٫۵ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ۶٣

 .SLکالس 

٠٩٠۴٠٣ 

  
 دستگاه ١١٢,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ۶٣
SL. 

٠٩٠۴٠۴ 

  
 دستگاه ٧٨,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ٣۶ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ٣٣
SL. 

٠٩٠۵٠١ 

  
 دستگاه ٧٣,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ٢۴ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ٢٠
SL. 

٠٩٠۵٠٢ 

  
 دستگاه ۶٩,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ١٢ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ١١
SL. 

٠٩٠۵٠٣ 

 
 

 

۵٩  
 

 



 فصل نهم. برقگیر و شمارنده
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

  
 دستگاه ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت،  ١٩٨ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ٢٣٠

 . SMکالس 

٠٩٠٧٠١ 

  
 دستگاه ٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠

برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت،  ١٢٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه ١٣٢

 .SMکالس 

٠٩٠٨٠١ 

  
 دستگاه ١١٧,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٣برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ٧٢٫۵ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SM. 

٠٩٠٩٠١ 

  
 دستگاه ١١١,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٣برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت، کالس  ۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SM. 

٠٩٠٩٠٢ 

  
 دستگاه 

 ۶٣برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ٧٢٫۵ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SL. 

٠٩٠٩٠٣ 

  
 دستگاه 

 ۶٣برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ۶٠ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SL. 

٠٩٠٩٠۴ 

  
 دستگاه ٣٩,٠٠٠,٠٠٠

 ٣٣برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ٣۶ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SL. 

٠٩١٠٠١ 

  
 دستگاه ٣٢,٠٠٠,٠٠٠

 ٢٠برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ٢۴ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SL. 

٠٩١٠٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۴

 ١١برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم 
کیلوولت کالس  ١٢ی  شده  گیری کیلوولت، ولتاژ اندازه

SL. 

٠٩١٠٠٣ 

 دستگاه ٣٣,٠٠٠,٠٠٠  
گیری جریان نشتی همراه  برقگیر با توانایی اندازه  شمارنده

 طور کامل. با ملحقات به
٠٩١١٠١ 

 دستگاه ٣١,٠٠٠,٠٠٠  
گیری جریان نشتی  برقگیر بدون توانایی اندازه  شمارنده

 طور کامل. همراه با ملحقات به
٠٩١١٠٢ 

 
 

 

۶٠  
 

 



 پرسلینی اتکائی  فصل دهم. مقره
 ١۴٠٠نیروی برق سال های انتقال و فوق توزیع  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 پرسلینی اتکائی  فصل دهم. مقره

 مقدمه
 هاي این فصل به شرح زیر است. ها در ردیف .شرایط کارکرد مقره1

  :کمترمتر و  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 سطوح ولتاژي مختلف به شرح جدول زیر است. استقامت عایقی مقره 

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 

11 12 28 75  

20 24 50 125 - 

33 36 70 170 - 

63 5/72  140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

 است.پرسلینی هاي این فصل، از نوع  هاي موضوع ردیف .کلیه مقره2
 هاي این فصل در نظر گرفته نشده است.  هاي فلزي در هیچ یک از ردیف .بهاي سازه3
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به4

 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400پرسلینی اتکایی   مقره 01

 کیلوولت 230اتکایی پرسلینی   مقره 02

 کیلوولت 132اتکایی پرسلینی   مقره 03

 کیلوولت 63اتکایی پرسلینی   مقره 04

 کیلوولت 33و  20اتکایی پرسلینی   مقره 50

 
 

 

۶١  
 

 



 پرسلینی اتکائی  فصل دهم. مقره
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ١٠٠١٠١ .C16کیلوولت برای هر فاز،  ۴٠٠مقره اتکایی   عدد ۵٢٠,٠٠٠,١٨٢  

 ١٠٠١٠٢ .C12.5کیلوولت برای هر فاز،  ۴٠٠مقره اتکایی   عدد ۴٠٠,٠٠٠,١٧٩  

 ١٠٠١٠٣ . C10کیلوولت برای هر فاز،  ۴٠٠مقره اتکایی   عدد ۴۵٠,٠٠٠,١٧٧  

 ١٠٠٢٠٢ .C12.5کیلوولت برای هر فاز،  ٢٣٠مقره اتکایی   عدد ۴۶٨,٠٠٠,١١٢  

 ١٠٠٢٠٣ .C10کیلوولت برای هر فاز،  ٢٣٠مقره اتکایی   عدد ۴٣٢,٠٠٠,١٠٨  

 ١٠٠٣٠١ .C10 کیلوولت برای هر فاز ١٣٢مقره اتکایی   عدد ٠٠٠,۶٠,٢۶۴  

 ١٠٠٣٠٢ .C8کیلوولت برای هر فاز  ١٣٢مقره اتکایی   عدد ۵٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٠٠۴٠١ .C10کیلوولت برای هر فاز  ۶٣مقره اتکایی   عدد ٢٢,١٧٩,٠٠٠  

 ١٠٠۴٠٢ .C8کیلوولت برای هر فاز  ۶٣مقره اتکایی   عدد ٢٠,٣٠٠,٠٠٠  

 ١٠٠۵٠١ .C4کیلوولت برای هر فاز  ٣٣مقره اتکایی   عدد ٠٠٠,۵٧۵,١٠  

 ١٠٠۵٠٢ .C4کیلوولت برای هر فاز  ٢٠مقره اتکایی   عدد ٠٠٠,۵,۴١۴  

 
 

 

۶٢  
 

 



 فصل یازدهم. بوشینگ
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال های انتقال و فوق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

۶٣  
 

 

 فصل یازدهم. بوشینگ
 مقدمه

 هاي این فصل به شرح زیر است: هاي ردیف .شرایط پایه کارکرد بوشینگ1
  :درجه سلسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :سلسیوسدرجه  -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) ( 
 ست.هاي این فصل در سطوح ولتاژي مختلف به شرح جدول زیر ا هاي ردیف استقامت عایقی بوشینگ 

Rated Voltage 
(Un) KV 

(rms. Value) 

Highest 
Voltagefor 

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 ردیفهاي  ، سایر بوشینگ هاي عبوري از دیوار اختصاص دارد که به بوشینگ 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 از نوع نشانهاي ترانسفورماتور،   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 300در شرح ردیف مقداري ذکر نشده باشد فضاي نصب ترانس بوشینگی کیلوولت، در صورتیکه  132و 
 شود. هاي ترانسفورماتورها استفاده می هاي مشابه براي بوشینگ راکتورهاي قدرت از ردیف  .جهت بوشینگ6
 
 
 
 
 
 
 

٢٦Oil Impregnated Paper 
                                                           



 فصل یازدهم. بوشینگ
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال های انتقال و فوق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 درج شده است.ل زیر صل در جدوف 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

 بوشینگ پرسلینی ترانسفورماتور 01

 بوشینگ سیلیکونی ترانسفورماتور 02

 بوشینگ پرسلینی عبوري از دیوار 03

 
 

 

۶۴  
 

 



 فصل یازدهم. بوشینگ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٣٨٨,٠٠٠,٠٠٠,۶  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ۴٠٠بوشینگ پرسلینی  

 فاز.
١١٠١٠١ 

 دستگاه ٣,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ٢٣٠بوشینگ پرسلینی  

 فاز.
١١٠١١١ 

 دستگاه ١,٣۵٢,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢بوشینگ پرسلینی  

 فاز.
١١٠١٢١ 

 دستگاه ١,٢۴١,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢بوشینگ پرسلینی 

 فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠١٢٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴٢۶,١  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢بوشینگ پرسلینی 

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

 دستگاه ٢,٢٢١,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت، بیشتر از  ١٣٢بوشینگ پرسلینی  

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠١٢۵ 

 دستگاه ٧٢٣,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر برای هر  ١٢۵٠کیلوولت تا  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 

 فاز.
١١٠١۴١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٨۶  
آمپر برای هر  ١٢۵٠کیلوولت تا  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 

 فاز، فاقد فضای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠١۴٢ 

 دستگاه ٩٢٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت بیش از  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 
 آمپر برای هر فاز.

١١٠١۴٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,٠٣۴  
 ٣١۵٠تا  ٢٠٠٠کیلوولت بیش از  ١٠٠بوشینگ پرسلینی 
 آمپر برای هر فاز.

١١٠١۴۵ 

 دستگاه ۵۶٣,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، برای هر فاز،  ٨٠٠کیلوولت، تا  ۶٣بوشینگ پرسلینی  

 فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠١۶١ 

 دستگاه ۶٢٢,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢۵٠تا  ٨٠٠کیلوولت، بیشتر از  ۶٣بوشینگ پرسلینی  

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠١۶٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٨۵

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

 بوشینگی.

١١٠١۶٣ 

 دستگاه ۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
دهنده شیشه  های این گروه برای نشان بها به ردیف کاهش

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

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶۶۶,٧  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ۴٠٠بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٧١۶,۴  
آمپر، برای هر  ١۶٠٠کیلوولت، تا  ٢٣٠بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢١١ 

 
 

 

۶۵  
 

 



 فصل یازدهم. بوشینگ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ۶٢٢,٠٠٠,٠٠٠,١  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٣٢بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢٢١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵٩۵,٢  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت، بیشتر از  ١٣٢بوشینگ سیلیکونی 

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠٢٢٢ 

 دستگاه ۵٧٨,٠٠٠,٠٠٠,٣  
تا  ٢٠٠٠کیلوولت، بیشتر از  ١٣٢بوشینگ سیلیکونی  

 آمپر، برای هر فاز. ٣١۵٠
١١٠٢٢٣ 

 دستگاه ٨۶٧,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 فاز.
١١٠٢۴١ 

 دستگاه ٨٢٣,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 فاز، فاقد فضای نصب ترانس جریان بوشینگی.
١١٠٢۴٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,١١۵  
 ٢٠٠٠تا  ١٢۵٠کیلوولت، بیشتر از  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠٢۴٣ 

 دستگاه ۴۴٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  
 ٣١۵٠تا  ٢٠٠٠کیلوولت، بیش از  ١٠٠بوشینگ سیلیکونی 

 آمپر، برای هر فاز.
١١٠٢۴۴ 

 دستگاه ٧۴٧,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، برای هر  ١٢۵٠کیلوولت، تا  ۶٣بوشینگ سیلیکونی  

 فاز.
١١٠٢۶٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٢۴,٢

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

متر و با شیشه شفاف  میلی ۴٠٠بوشینگی معادل 
 ، برای هر فاز. دهنده سطح روغن نشان

١١٠٣٠١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۵۶,١

 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، برای هر فاز. نشان

١١٠٣٠٢ 

 
 

 

۶۶  
 

 



 خازنی بانک راکتور و گیر فصل دوازدهم. موج
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

۶٧  
 

 

 خازنی بانک راکتور و گیر فصل دوازدهم. موج
 مقدمه

 نشده منظور گیر موج ردیف بهاي در مخابراتی سیستم ملزومات سایر و اهم 75 28کواکسیال کابل ،LMU(27( امپدانس تطبیق تابلو .بهاي1
 .است

 .است نشده منظور فصل این هاي ردیف بهاي در خازنی، بانک راکتور و گیر موج دارندهنگه هاي مقره یا آویز هاي مقره زنجیر .بهاي2
 فصل این هاي ردیف در... و نیاز مورد آالت یراق تجهیز، ترمینال با هادي اتصاالت با مربوط کلمپ انواع مهره، و پیچ فلزي، هاي سازه .بهاي3

 .است نشده منظور
 .است مربوطه متعلقات سایر و Tuning Device برقگیر، اصلی، پیچ سیم مجموعه گیر، موج از .منظور4
 کیلو آمپر منظور شده است. 40براي سطح اتصال کوتاه تا  4تا  2گیرهاي مندرج در گروه هاي . موج5
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به6

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوآمپر 50هانري،  میلی 1گیر  موج 01

 کیلوآمپر 40هانري،  میلی 1گیر  موج 02
 کیلوآمپر  40هانري،  میلی 5/0گیر  موج 03
 کیلوآمپر  40هانري،  میلی 3/0گیر  موج 04
 بانک خارنیراکتور  05

 گیر به مقره اتکایی موج رابط اتصال 06

٢٧ Line Matching Unit 

٢٨ Co-axial 

                                                           



 خازنی بانک راکتور و گیر فصل دوازدهم. موج
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ١٢٠١٠١ کیلوآمپر. ۵٠آمپر،  ٣١۵٠هانری،  میلی ١گیر  موج دستگاه ۶٩٠,٠٠٠,٠٠٠,١  

 ١٢٠١٠٢ کیلوآمپر. ۵٠آمپر،  ٢٠٠٠هانری،  میلی ١گیر  موج دستگاه ٩۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠١ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ٢٠٠٠هانری،  میلی ١گیر  موج دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٩٠٩  

 ١٢٠٢٠٢ کیلوآمپر.  ۴٠آمپر،  ١۶٠٠هانری،  میلی ١گیر  موج دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠٣ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ١٢۵٠هانری،  میلی ١گیر  موج دستگاه ۵١٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠١ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ٢٠٠٠هانری،  میلی ٠٫۵گیر  موج دستگاه ۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠٢ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ١۶٠٠هانری،  میلی ٠٫۵گیر  موج دستگاه ۵۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠٣ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ١٢۵٠هانری،  میلی ٠٫۵گیر  موج دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢٢۵  

 ١٢٠۴٠١ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ٢٠٠٠هانری،  میلی ٠٫٣گیر  موج دستگاه ۴٩٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠٢ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ١۶٠٠هانری،  میلی ٠٫٣گیر  موج دستگاه ۴٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠٣ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ١٢۵٠هانری،  میلی ٠٫٣گیر  موج دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠۴ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ٨٠٠هانری،  میلی ٠٫٣گیر  موج دستگاه ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠۵ کیلوآمپر. ۴٠آمپر،  ۶٣٠هانری،  میلی ٠٫٣گیر  موج دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١۶۵  

 ١٢٠۵٠١ میکروهانری و بیشتر. ١١٠آمپر،  ٢٠٠راکتور خازن،  دستگاه ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠۵٠٢ میکروهانری. ١١٠آمپر، کمتر از  ٢٠٠راکتور خازن،  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۶  

 ١٢٠۵٠٣ میکروهانری و بیشتر. ١١٠آمپر،  ١٠٠راکتور خازن،  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ١٢٠۵٠۴ میکروهانری. ١١٠آمپر، کمتر از  ١٠٠راکتور خازن،  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۴  

 ١٢٠۵٠۵ میکروهانری و بیشتر. ١٠٠آمپر،  ٧۵تا  ۶٠راکتور خازن،  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۴  

 ١٢٠۵٠۶ میکروهانری. ١٠٠آمپر، کمتر از  ٧۵تا  ۶٠راکتور خازن  دستگاه ٢٢,٨٠٠,٠٠٠  

 ١٢٠۶٠١ به مقره اتکایی. ١٢٠١٠١  گیر ردیف رابط اتصال موج عدد ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
و  ١٢٠٢٠١، ١٢٠١٠٢های   گیر ردیف رابط اتصال موج

 به مقره اتکایی. ١٢٠٢٠٢
١٢٠۶٠٢ 

 ١٢٠۶٠٣ به مقره اتکایی. ١٢٠٢٠٣  گیر ردیف رابط اتصال موج عدد ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
به  ١٢٠٣٠٢و  ١٢٠٣٠١های   گیر ردیف رابط اتصال موج

 مقره اتکایی.
١٢٠۶٠۴ 

 ١٢٠۶٠۵ به مقره اتکایی. ١٢٠٣٠٣  گیر ردیف رابط اتصال موج عدد ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
به  ١٢٠۴٠٢و  ١٢٠۴٠١های   گیر ردیف رابط اتصال موج

 مقره اتکایی.
١٢٠۶٠۶ 

 عدد ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
به  ١٢٠۴٠۵تا  ١٢٠۴٠٣های   گیر ردیف رابط اتصال موج

 مقره اتکایی.
١٢٠۶٠٧ 

 
 

 

۶٨  
 

 



 فصل سیزدهم. هادی آلومینیومی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

۶٩  
 

 

 فصل سیزدهم. هادی آلومینیومی
 مقدمه

 آلومینیوم و یا آلومینیوم آلیاژي است.اي، از جنس  اي و لوله هاي موضوع این فصل، اعم از رشته .هادي1

 است. AAC30، سیم»اي از جنس آلومینیوم سیم رشته«و منظور از  AAAC29، سیم»اي از جنس آلیاژ آلومینیوم سیم رشته«.منظور از 2

مشخصات فنی  هاي تحویلی براساس ها در نظر گرفته شده است و سطح مقطع هادي براي کلیه مقاطع هادي 130102و  130101هاي  .ردیف3
 تائید شده خواهد بود.

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به4
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 اي رشته  هادي 01

 اي لوله  هادي 02

٢٩All Aluminum Alloy Conductor 

٣٠All Aluminum Conductor 

                                                           



 فصل سیزدهم. هادی آلومینیومی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلو گرم ۶۴٠,٠٠٠  
با هر سطح  (AAAC)ای از جنس آلیاژ آلومینیوم  سیم رشته

 مقطع.
١٣٠١٠١ 

 ١٣٠١٠٢ با هر سطح مقطع. (AAC)ای از جنس آلومینیوم  سیم رشته کیلو گرم ۵۵٠,٠٠٠  

 کیلو گرم ٧٣٩,٠٠٠  
متر و  میلی ٢۵٠لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیوم به قطر 

 متر. میلی ۶ضخامت 
١٣٠٢٠١ 

 کیلو گرم ۶۵٩,٠٠٠  
 ٢٠٠تا  ۵٠لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیوم به قطر 

 متر. میلی ۶متر و ضخامت  میلی
١٣٠٢٠٢ 

 
 

 

٧٠  
 

 



 آلومینیومی فصل چهاردهم. کلمپ
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  پستفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 آلومینیومی فصل چهاردهم. کلمپ

 مقدمه
 .است آلیاژي آلومینیوم جنس از فصل این موضوع هاي کلمپ .1
 . است شده منظور فصل این هاي ردیف بهاي در کلمپ، قطعات مونتاژ مهره و پیچ بهاي .2
 آالت یراق فصل در جداگانه است و نشده منظور ها بهاي ردیف در تجهیزات، ترمینال به کلمپ اتصال جهت نیاز مورد مهره و پیچ بهاي .3

 .است دیده شده فوالدي
 تیغه با سکسیونر قدرت، کلید هاي ترمینال به هادي لولۀ یا سیم دهنده ارتباط هاي کلمپ گیر، سوئیچ تجهیزات ترمینال کلمپ از منظور .4

 .است راکتور و قدرت ترانسفورماتور بوشینگ ترمینال نیز و گیر موج گیر، برق جریان، ترانس ولتاژ، ترانس زمین، تیغه بدون سکسیونر زمین،
است و  شده منظور متر میلی 60 تا 30بیش از  قطر با سوزنی هاي کلمپ بهاي در ترانسفورماتور، بوشینگ مسی ترمینال براي متال بی بهاي .5

 متر و کمتر مربوط به ترمینال مذکور باید در قیمت پیشنهادي پیمانکار منظور شود. میلی 30هاي سوزنی با قطر  متال مربوطه در کلمپ بهاي بی
 .است شده گرفته نظر در مربع متر میلی 1000 تا 500 فصل)، این هاي ردیف (در صورت عدم تعیین در اي رشته هاي هادي مقطع سطح .6
 .است شده منظور ها ردیف بهاي در استیل، پیچ کردن باز سهولت براي الك و ها کلمپ اتصاالت براي کنتاکت گریس بهاي .7
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .8

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 ترمینال تجهیزات  کلمپ 01

 اسپیسر و...)، راه و موازي (نگهدارنده روي مقره، انشعاب سه  ها هادي کلمپ 02

 باسبار جهت برقراري ارتباط الکتریکی  کلمپ 03

 باسبار جهت تحمل نیروهاي مکانیکی  کلمپ 04

 کلمپ و تجهیزات جهت اتصال زمین موقت 05

 
 

 

٧١  
 

 



 آلومینیومی فصل چهاردهم. کلمپ
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال های انتقال و فوق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٢,٠٧٠,٠٠٠  
ای،  کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته

 سیمه. تک
١۴٠١٠١ 

 عدد ۶۴٠,٠٠٠,٢  
ای،  کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته

 سیمه. باندل دو
١۴٠١٠٢ 

 عدد ١٩٠,٠٠٠,۴  
ای،  کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته

 سیمه. باندل سه
١۴٠١٠٣ 

 عدد ١,٣٢٨,٠٠٠  
متر  میلی ٣٠کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر 

 سیمه. ای، تک و کمتر به هادی رشته
١۴٠١٠۴ 

 عدد ٢,٨۶٠,٠٠٠  
متر  میلی ٣٠کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر 

 سیمه. ای، باندل دو و کمتر به هادی رشته
١۴٠١٠۵ 

 عدد ٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ٣٠کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر بیش از 

 سیمه. ای، باندل دو متر به هادی رشته میلی ۶٠تا 
١۴٠١٠۶ 

 عدد ٧٠٠,٠٠٠,۴  
 ٣٠کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر بیش از 

 سیمه. ای، باندل سه متر به هادی رشته میلی ۶٠تا 
١۴٠١٠٧ 

 درصد ١٠  
در صورتی که  ١۴٠١٠٧تا  ١۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 درجه) باشد. ٩٠کلمپ قائم (
١۴٠١٠٨ 

  
 درصد 

در صورتی که  ١۴٠١٠۵تا  ١۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
کیلوولت طراحی و ساخته  ۴٠٠کلمپ برای سطح ولتاژ 

 شده باشد.

١۴٠١٠٩ 

  
 درصد 

در صورتی که  ١۴٠١٠٧و  ١۴٠١٠۶های  بها به ردیف اضافه
کیلوولت طراحی و ساخته  ۴٠٠کلمپ برای سطح ولتاژ 

 شده باشد.

١۴٠١١٠ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,٣  
 ۶٠کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر حدود 

 میلی متر. ١٠٠متر به لوله تا قطر  میلی
١۴٠١١١ 

 عدد ٣,٧٢٠,٠٠٠  
 ۶٠کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر حدود 

 متر. میلی ١٠٠متر به لوله با قطر بیش از  میلی
١۴٠١١٢ 

 ١۴٠٢٠١ سیمه، روی مقره. ای تک کلمپ نگهدارنده هادی رشته عدد ۵٧٠,٠٠٠,٢  

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٣  
ای، باندل دوسیمه، روی  کلمپ نگهدارنده هادی رشته

 مقره.
١۴٠٢٠٢ 

 ١۴٠٢٠٣ سیمه، روی مقره. ای باندل سه کلمپ نگهدارنده هادی رشته عدد ۴,۵۶٠,٠٠٠  

 عدد ١,٩۶٠,٠٠٠  
با سطح مقطع کمتر از  (T) کلمپ اتصال هادی به هادی

 متر مربع. میلی ٨٠٠
١۴٠٢٠۴ 

 
 

 

٧٢  
 

 



 آلومینیومی فصل چهاردهم. کلمپ
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال های انتقال و فوق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٢,٢۴٠,٠٠٠  
تا  ٨٠٠با سطح مقطع  (T)کلمپ اتصال هادی به هادی 

 متر مربع. میلی ١٠٠٠
١۴٠٢٠۵ 

 ١۴٠٢٠۶ میلی متر هادی. ١٠٠سیمه با فاصله  اسپیسر باندل دو عدد ٧٠٠,٠٠٠  

 ١۴٠٢٠٧ متر هادی. میلی ٢٠٠سیمه با فاصله  اسپیسر باندل دو عدد ٩٨٠,٠٠٠  

 ١۴٠٢٠٨ متر هادی. میلی ١٠٠سیمه با فاصله  اسپیسر باندل سه عدد ١,٨۶٠,٠٠٠  

 ١۴٠٢٠٩ کلمپ موازی برای ارتباط دو رشته هادی. عدد ٢,١٧٠,٠٠٠  

  
 درصد 

برای  ١۴٠٢٠٩و  ١۴٠٢٠۵، ١۴٠٢٠۴های  بها به ردیف اضافه
 کیلوولت. ۴٠٠کلمپ با سطح ولتاژ 

١۴٠٢١٠ 

  
 درصد 

در صورتی که   ١۴٠٢٠٣تا  ١۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 درجه) باشد. ٩٠کلمپ قائم (

١۴٠٢١١ 

 عدد ۴,۵٠٠,٠٠٠  
کننده ولتاژ و متعلقات جهت یک مقره  رینگ یکنواخت

 کیلوولت، به صورت کامل. ۴٠٠یا  ٢٣٠اتکایی 
١۴٠٢١٢ 

 عدد ٣,٣٠٠,٠٠٠  
 ١٠٠ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر  کلمپ قائم

 سیمه. ای، تک متر به هادی رشته میلی
١۴٠٣٠١ 

 عدد ٣,٩٠٠,٠٠٠  
 ١٢٠قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر  کلمپ

 سیمه. ای، تک متر به هادی رشته میلی
١۴٠٣٠٢ 

 عدد ۴,۶٣٠,٠٠٠  
 ١٠٠قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر  کلمپ

 سیمه. ای، باندل دو متر به هادی رشته میلی
١۴٠٣٠٣ 

 عدد ٣۵٠,٠٠٠,۵  
 ١٢٠کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر 

 سیمه. ای، باندل دو متر به هادی رشته میلی
١۴٠٣٠۴ 

 عدد ٨,٣۴٠,٠٠٠  
 ١۶٠قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر  کلمپ

 سیمه. ای، باندل دو متر و بیشتر به هادی رشته میلی
١۴٠٣٠۵ 

 عدد ٩٨٠,٠٠٠,۵  
 ١٢٠تا   قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر کلمپ

 سیمه. ای، باندل سه متر به هادی رشته میلی
١۴٠٣٠۶ 

 عدد ٨,٠٢٠,٠٠٠  
 ١۶٠ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر  کلمپ قائم

 سیمه. ای، باندل سه متر و بیشتر به هادی رشته میلی
١۴٠٣٠٧ 

 عدد ٨,٠۵٠,٠٠٠  
با قطر   دو لوله باسبار Flexibleکلمپ ارتباط الکتریکی 

 متر و کمتر. میلی ١٠٠
١۴٠٣٠٨ 

 عدد ٩,٠٠٠,٠٠٠  
با قطر   دو لوله باسبار Flexibleکلمپ ارتباط الکتریکی 

 متر. میلی ١٢٠
١۴٠٣٠٩ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠,١۶  
دو لوله باسبار با قطر  Flexibleکلمپ ارتباط الکتریکی 

 متر و بیشتر. میلی ١۶٠
١۴٠٣١٠ 

 
 

 

٧٣  
 

 



 آلومینیومی فصل چهاردهم. کلمپ
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال های انتقال و فوق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶  
اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر 

 متر و کمتر. میلی ١٠٠
١۴٠٣١١ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠,١۶  
اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر 

 متر. میلی ١٢٠
١۴٠٣١٢ 

  
 عدد 

اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر 
 متر و بیشتر. میلی ١۶٠

١۴٠٣١٣ 

  
 درصد 

در صورتی که  ١۴٠٣٠٧تا  ١۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
کیلوولت طراحی و ساخته  ۴٠٠کلمپ برای سطح ولتاژ 

 شده باشد.

١۴٠٣١۴ 

 عدد ١,٩۶٠,٠٠٠  
 ١٠٠کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر 

 متر و کمتر. میلی
١۴٠۴٠١ 

 عدد ۶٧٠,٠٠٠,٢  
 ١٢٠کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر 

 متر. میلی
١۴٠۴٠٢ 

 عدد ۵۴٠,٠٠٠,٣  
 ١۶٠کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر 

 متر و بیشتر. میلی
١۴٠۴٠٣ 

 عدد ٣۴٠,٠٠٠,۴  
ای لوله باسبار با  کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه

 متر و کمتر. میلی ١٠٠قطر 
١۴٠۴٠۴ 

 عدد ٧۵٠,٠٠٠,۴  
ای لوله باسبار با  کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه

 متر. میلی ١٢٠قطر 
١۴٠۴٠۵ 

 عدد ٧,٠۵٠,٠٠٠  
ای لوله باسبار با  کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه

 متر و بیشتر. میلی ١۶٠قطر 
١۴٠۴٠۶ 

  
 عدد ۵٢٠,٠٠٠,١

کننده، با  کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت
متر و  میلی ١٠٠اتصاالت سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر 

 کمتر.

١۴٠۴٠٧ 

 عدد ۵۶٠,٠٠٠,٢  
کننده، با  کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت

 متر. میلی ١٢٠اتصاالت سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴٠٨ 

  
 عدد ٣,٢١٠,٠٠٠

کننده، با  کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت
متر و  میلی ١۶٠اتصاالت سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر 

 بیشتر.

١۴٠۴٠٩ 

  
 عدد ٨٣٠,٠٠٠

کننده، بدون  کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت
متر و  میلی ١٠٠اتصاالت سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر 

 کمتر.

١۴٠۴١٠ 

 عدد ۴٧٠,٠٠٠,١  
کننده، بدون  کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت

 متر. میلی ١٢٠اتصاالت سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴١١ 

 
 

 

٧۴  
 

 



 آلومینیومی فصل چهاردهم. کلمپ
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال های انتقال و فوق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 عدد ١,٧۴٠,٠٠٠

کننده، بدون  کلمپ انتهایی لوله باسبار، با نیمکره یکنواخت
متر و  میلی ١۶٠اتصاالت سیم دمپر، برای لوله باسبار با قطر 

 بیشتر.

١۴٠۴١٢ 

  
 عدد 

بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری 
 ١٠٠همراه اتصاالت سیم دمپر برای لوله باسبار با قطر 

 متر و کمتر. میلی

١۴٠۴١٣ 

  
 عدد 

بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری 
 ١٢٠همراه اتصاالت سیم دمپر برای لوله باسبار با قطر 

 متر. میلی

١۴٠۴١۴ 

  
 عدد 

بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری 
 ١۶٠  همراه اتصاالت سیم دمپر یرای لوله باسبار با قطر

 متر و بیشتر. میلی

١۴٠۴١۵ 

 عدد ١۶٠,٠٠٠,۵  
 ١٠٠فریم برای لوله باسبار با قطر  Aاتصاالت پائینی  

 متر و کمتر. میلی
١۴٠۴١۶ 

 عدد ۵,۵٠٠,٠٠٠  
 ١٢٠فریم  برای لوله باسبار با قطر  Aاتصاالت پائینی 

 متر. میلی
١۴٠۴١٧ 

 عدد ٩,٣٠٠,٠٠٠  
 ١۶٠فریم برای لوله باسبار با قطر  Aاتصاالت پائینی 

 متر و بیشتر. میلی
١۴٠۴١٨ 

 عدد ۵۵٠,٠٠٠,٨  
 ١٠٠فریم برای لوله باسبار با قطر  Aاتصاالت باالیی 

 متر و کمتر. میلی
١۴٠۴١٩ 

 عدد ۵١٠,٠٠٠,٩  
 ١٢٠فریم برای لوله باسبار با قطر  Aاتصاالت باالیی 

 متر. میلی
١۴٠۴٢٠ 

 عدد ۶٢٠,٠٠٠,١٩  
 ١۶٠فریم برای لوله باسبار با قطر  Aاتصاالت باالیی 

 متر و بیشتر. میلی
١۴٠۴٢١ 

 عدد ۴٢٠,٠٠٠,١  
کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصاالت سیم دمپر، 

 متر و کمتر. میلی ١٠٠برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴٣٠ 

 عدد ٢,٣٢٠,٠٠٠  
کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصاالت سیم دمپر، 

 متر. میلی ١٢٠برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴٣١ 

 عدد ۵٨٠,٠٠٠,٢  
کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، با اتصاالت سیم دمپر، 

 متر و بیشتر. میلی ١۶٠برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴٣٢ 

 عدد ٨٢٠,٠٠٠  
کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصاالت سیم دمپر، 

 متر و کمتر. میلی ١٠٠برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴٣٣ 

 عدد ١,٢٢٠,٠٠٠  
کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصاالت سیم دمپر، 

 متر. میلی ١٢٠برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴٣۴ 

 
 

 

٧۵  
 

 



 آلومینیومی فصل چهاردهم. کلمپ
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال های انتقال و فوق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٢,٢٢٠,٠٠٠  
کلمپ انتهایی داخلی لوله باسبار، بدون اتصاالت سیم دمپر، 

 متر و بیشتر. میلی ١۶٠برای لوله باسبار با قطر 
١۴٠۴٣۵ 

  
 عدد 

متر  میلی ١٠٠کلمپ اتصال لوله به لوله مستقیم با سایز 
 مربع.

١۴٠۴۴٠ 

  
 عدد 

 ١٠٠کلمپ اتصال لوله به لوله مستقیم با سایز بیش از 
 متر مربع. میلی

١۴٠۴۴١ 

  
 درصد 

بابت  ١۴٠۴۴١و  ١۴٠۴۴٠های  بها به ردیف اضافه
 دار. های زاویه کلمپ

١۴٠۴۴٢ 

 ١۴٠۵٠١ سیمه. کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، تک عدد   

 ١۴٠۵٠٢ سیمه. کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل دو عدد   

 ١۴٠۵٠٣ سیمه. کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل سه عدد   

  
 درصد 

در صورتی که  ١۴٠۵٠٣و  ١۴٠۵٠٢های  بها به ردیف اضافه
کیلوولت طراحی و ساخته  ۴٠٠کلمپ برای سطح ولتاژ 

 شود.

١۴٠۵٠۴ 

 
 

 

٧۶  
 

 



 فوالدی آالت فصل پانزدهم. یراق
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 فوالدی آالت فصل پانزدهم. یراق

 مقدمه
انواع انداز،  گیر، فاصله کننده ولتاژ، جرقه هاي عبوري، یکنواخت هاي انتهایی، کلمپ .بهاي کلیه اقالم مورد نیاز زنجیره مقره از قبیل کلمپ1

منظور شده است، به  5تا  1هاي  هاي مربوط به گروه و... در بهاي ردیف Arcing Horn,Turn Buckle,Shackle,Eye Bolt,U Boltها، پلیت
 شود، به ملزومات دیگري نیاز نیست. نحوي که بجز بشقاب مقره که جداگانه تامین می

  ، گارد و اتصاالت الکتریکی آن به بدنه سازه و سیستم زمین از قبیل کلمپ.بهاي کلیه اقالم مورد نیاز زنجیره براي استقرار سیم 2

ShackleTurn Buckle, Eye Bolt, U Boltمنظور شده است، به نحوي که به ملزومات دیگري نیاز  6هاي مربوط به گروه  و... در بهاي ردیف
 نیست.

ژ قطعات کلمپ و همچنین پیچ و مهره اتصال اجزاي سینی کابل و نردبان و هاي فلزي گالوانیزه، پیچ و مهره مونتا .بهاي پیچ و مهره سازه3
 سایر ملحقات مربوطه در بهاي ردیف تجهیزات مذکور لحاظ شده است.

هاي فلزي در نظر گرفته  جهت پیچ و مهره اتصال کلمپ به تجهیزات و همچنین پیچ و مهره اتصال تجهیزات به سازه 7هاي گروه  .ردیف4
 شده است.

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به.5
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400آالت زنجیره مقره  یراق 01

 کیلوولت 230آالت زنجیره مقره  یراق 02

 کیلوولت 132زنجیره مقره آالت  یراق 03

 کیلوولت 63آالت زنجیره مقره  یراق 04

 آالت زنجیره مقره آویزي دوبل یراق 05

 آالت سیم گارد یراق 06

 پیچ و مهره استیل و گالوانیزه 07
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 فوالدی آالت فصل پانزدهم. یراق
 ١۴٠٠سال های انتقال و فوق توزیع نیروی برق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 زنجیره ٩٠٠,٠٠٠,٣۵

 ۴٠٠کششی   های یک زنجیره آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 طول برای باندل دوسیمه.

١۵٠١٠١ 

  
 زنجیره ٧٠٠,٠٠٠,۵۶

 ۴٠٠های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 سیمه. طول برای باندل سه

١۵٠١٠٢ 

  
 زنجیره ٢٩,٠٠٠,٠٠٠

 ۴٠٠های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 تنظیم طول برای باندل دوسیمه.

١۵٠١٠٣ 

  
 زنجیره ۶٠٠,٠٠٠,۵٢

 ۴٠٠های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 سیمه. تنظیم طول برای باندل سه

١۵٠١٠۴ 

  
 زنجیره ۴٠٠,٠٠٠,٣٠

 ۴٠٠های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل 

 سیمه. دو

١۵٠١٠۵ 

  
 زنجیره ٣٩,٠٠٠,٠٠٠

 ۴٠٠های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل 

 سیمه. سه

١۵٠١٠۶ 

  
 زنجیره ٢٩,٠٠٠,٠٠٠

 ٢٣٠های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 طول برای باندل دوسیمه.

١۵٠٢٠١ 

  
 زنجیره ۶٠٠,٠٠٠,۴٣

 ٢٣٠های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 سیمه. طول برای باندل سه

١۵٠٢٠٢ 

  
 زنجیره ٠٠٠,٠٠٠,٢۴

 ٢٣٠های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 سیمه. تنظیم طول برای باندل دو

١۵٠٢٠٣ 

  
 زنجیره ٠٠٠,٠٠٠,٣۶

 ٢٣٠های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 سیمه. تنظیم طول برای باندل سه

١۵٠٢٠۴ 

 زنجیره ٢٢,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٣٠های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق

 سیمه. کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل دو
١۵٠٢٠۵ 

 زنجیره ٣٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ٢٣٠های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق

 سیمه. کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل سه
١۵٠٢٠۶ 
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 فوالدی آالت فصل پانزدهم. یراق
 ١۴٠٠سال های انتقال و فوق توزیع نیروی برق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 زنجیره ١٧,٠٠٠,٠٠٠

 ١٣٢های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 سیمه. طول برای هادی تک

١۵٠٣٠١ 

  
 زنجیره ٩٠٠,٠٠٠,٢۴

 ١٣٢های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 طول برای باندل دوسیمه.

١۵٠٣٠٢ 

  
 زنجیره ١٣,٠٠٠,٠٠٠

 ١٣٢های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 سیمه. تنظیم طول برای هادی تک

١۵٠٣٠٣ 

  
 زنجیره ۴٠٠,٠٠٠,١٩

 ١٣٢های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 تنظیم طول برای باندل دوسیمه.

١۵٠٣٠۴ 

  
 زنجیره ٨,٢٠٠,٠٠٠

 ١٣٢های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای هادی 

 سیمه. تک

١۵٠٣٠٩ 

  
 زنجیره ٣٠٠,٠٠٠,١۶

 ١٣٢های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل 

 دوسیمه.

١۵٠٣١٠ 

  
 زنجیره ١٣,٠٠٠,٠٠٠

 ۶٣های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 سیمه. طول برای هادی تک

١۵٠۴٠١ 

  
 زنجیره ١٧,٩٠٠,٠٠٠

 ۶٣های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم 

 طول برای باندل دوسیمه.

١۵٠۴٠٢ 

  
 زنجیره ٩,٨٠٠,٠٠٠

 ۶٣های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 سیمه. تنظیم طول برای هادی تک

١۵٠۴٠٣ 

  
 زنجیره ٢٠٠,٠٠٠,١۵

 ۶٣های یک زنجیره کششی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت 

 تنظیم طول برای باندل دوسیمه.

١۵٠۴٠۴ 

  
 زنجیره ٧٠٠,٠٠٠,۶

 ۶٣های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای هادی 

 سیمه. تک

١۵٠۴٠۵ 
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 فوالدی آالت فصل پانزدهم. یراق
 ١۴٠٠سال های انتقال و فوق توزیع نیروی برق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 زنجیره ٠٠٠,٠٠٠,١۴

 ۶٣های یک زنجیره آویزی  آالت و کلمپ مجموعه یراق
کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل 

 سیمه. دو

١۵٠۴٠۶ 

 زنجیره ١٩,٣٠٠,٠٠٠  
شکل) برای  Vآالت زنجیره آویزی دوبل ( مجموعه یراق

 کیلوولت.١٣٢یا  ۶٣نصب یک الین تراپ 
١۵٠۵٠١ 

 زنجیره ٣۴,۶٠٠,٠٠٠  
شکل) برای  Vآالت زنجیره آویزی دوبل ( مجموعه یراق

 کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠نصب یک الین تراپ 
١۵٠۵٠٢ 

  
 مجموعه ٢٠٠,٠٠٠,۶

آالت یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و  مجموعه یراق
اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، با قابلیت 

 تنظیم طول.

١۵٠۶٠١ 

  
 مجموعه ٩٠٠,٠٠٠,۴

آالت یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و  مجموعه یراق
اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، بدون 

 قابلیت تنظیم طول.

١۵٠۶٠٢ 

 کیلو گرم ٣٨٠,٠٠٠  
همراه واشر تخت و فنری گالوانیزه  ۵٫٨پیچ و مهره تا رده 

 با هر سایز.
١۵٠٧٠١ 

 کیلو گرم ۴٨٠,٠٠٠  
و بیشتر همراه واشر تخت و فنری  ۶٫٨پیچ و مهره رده 

 گالوانیزه با هر سایز.
١۵٠٧٠٢ 

 ١۵٠٧٠٣ پیچ و مهره همراه واشر تخت و فنری استیل با هر سایز. کیلو گرم ١,٣٠٠,٠٠٠  
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 فصل شانزدهم. بانک خازنی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 فصل شانزدهم. بانک خازنی

 مقدمه
، ولتاژ بیشینه فاز به فاز ، ولتاژ فاز به زمین است براي سطح عایقی و فاصله خزشیهاي این فصل در ردیف» ولتاژ نامی«.منظور از عبارت 1

 گیرد.  براساس جدول استاندارد مالك عمل قرار می

 گردد. آالت پست تعیین می هاي این فصل منظور نشده و بهاي آن از فصل آهن .بهاي سازة فلزي نگهدارندة اجزاي بانک در ردیف2

 ده است.هاي این فصل منظور ش .بهاي کلمپ و سایر اتصاالت بانک خازنی در بهاي ردیف3

استفاده  160303و در صورت نیاز از ردیف شماره  است نشدهفیوز داخلی در نظر گرفته  ،2و  1هاي  گروههاي واحد خازنی  ي ردیف.برا4
 خواهد شد.

ی در این فصل لحاظ نشده است و از فصل کلید قدرت و فصل برقگیر و شمارنده بانک خازن يبرا.سوییچ خازنی و برقگیر فشار متوسط 5
 شود. استفاده می

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به6
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 56/11تا  78/5واحد خازنی با ولتاژ نامی  01

 کیلوولت 05/19تا  2/18واحد خازنی با ولتاژ نامی  02

 فیوز فشار متوسط براي بانک خازنی 03
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 فصل شانزدهم. بانک خازنی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٣٨,١٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٢۵ظرفیت 
١۶٠١٠١ 

 عدد ۵۴,۴٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ۵٠ظرفیت 
١۶٠١٠٢ 

 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٧۵ظرفیت 
١۶٠١٠٣ 

 عدد ٧٣,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ١٠٠ظرفیت 
١۶٠١٠۴ 

 عدد ٨٨,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ١۵٠ظرفیت 
١۶٠١٠۵ 

 عدد ١٠۴,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٢٠٠ظرفیت 
١۶٠١٠۶ 

 عدد ١٢٣,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٢۵٠ظرفیت 
١۶٠١٠٧ 

 عدد ١۵۶,۵٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٣٠٠ظرفیت 
١۶٠١٠٨ 

 عدد ۶۵٠,٠٠٠,١٧٧  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار.٣۵٠ظرفیت 
١۶٠١٠٩ 

 عدد ١٩٨,٩۶٨,٠٠٠  
کیلوولت با  ١١٫۵۶تا  ۵٫٧٨واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار.۴٠٠ظرفیت 
١۶٠١١٠ 

 عدد ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ۵٠ظرفیت 
١۶٠٢٠٢ 

 عدد ٧٠,١٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٧۵ظرفیت 
١۶٠٢٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٨٠  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار.١٠٠ظرفیت 
١۶٠٢٠۴ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,٩٧  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ١۵٠ظرفیت 
١۶٠٢٠۵ 

 عدد ٣٠٠,٠٠٠,١١۵  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٢٠٠ظرفیت 
١۶٠٢٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٣۶  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٢۵٠ظرفیت 
١۶٠٢٠٧ 
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 فصل شانزدهم. بانک خازنی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ١٧٢,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٣٠٠ظرفیت 
١۶٠٢٠٨ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٩۶  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ٣۵٠ظرفیت 
١۶٠٢٠٩ 

 عدد ٢١٩,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت با  ١٩٫٠۵تا  ١٨٫٢واحد خازنی با ولتاژ نامی از 

 کیلووار. ۴٠٠ظرفیت 
١۶٠٢١٠ 

  
 عدد 

های مندرج در  بها بابت افزودن فیوز داخلی به خازن اضافه
 .٢و  ١گروه 

١۶٠٣٠٣ 

 
 

 

٨٣  
 

 



 ی فشار متوسط فصل هفدهم. تابلو
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

٨۴  
 

 

 ی فشار متوسط فصل هفدهم. تابلو
 مقدمه

 است. AIS(31گیر با عایق هوایی ( هاي این فصل از نوع سوئیچ .تابلو1
.فیدرهاي این فصل شامل بدنه اصلی تابلو، کلید قدرت کشویی با عایق گازي یا نوع خال، ارتینگ سوئیچ، ترانس جریان خشک با عایق 2

ها،  ، باسبار، نگهدارنده(در تابلوهاي ورودي، رایزر و میترینگ)فیوز ترانس ولتاژ   ورزینی، ترانس ولتاژ خشک با عایق رزینی ثابت یا کشویی 
هاي  به همراه رله 32دهنده نئون، بخش کنترل و حفاظت ها، المپ نشان ا، اینترالکینگ، امکانات عملکرد، وایرینگ، اتصاالت، فیتینگه مقره

هاي اصلی  رله هزینه تامینکمکی، تایمر و کلیه لوازم تابلویی مربوطه جهت نصب در تابلوي فشار متوسط به طور کامل (بدون در نظر گرفتن 
الزم بذکر است هزینه نصب و وایرینگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو و تجهیزات گیري متمرکز) است.  هاي اندازه بالك و دستگاهحفاظتی، تست 

 هاي مربوطه در این فصل منظور شده است. منصوبه روي بدنه تابلو، در بهاي ردیف

دهنده  نشان، Local/Remoteمکانیزم عملکرد، کنترلبه صورت نصب شده روي ارابه کشویی با  4تا  1هاي  هاي مندرج در گروه .کلید3
 است.   هاي کمکی و غیره بطور کامل در نظر گرفته شده موقعیت مکانیکال، وایرینگ سوئیچ

 20و  33ها، براي سطوح ولتاژ  داکت هاي جریان و باس ها، کلیدها، ترانس گیر هوایی جریان اتصال کوتاه سلول هاي سوئیچ .در ردیف4
 کیلوآمپر است.  25کیلوولت، 

هاي این فصل، بهاي آن با استفاده از دستورالعمل  .در صورت نیاز به جریان اتصال کوتاه یا جریان نامی بیشتر از موارد درج شده در ردیف5
 گردد.  دار تعیین می تعیین قیمت اقالم ستاره

فاز منظور شده  کاورینگ فلزي و غیره به صورت سه هاي باس انگل، کوپلرها،  ها، نگهدارنده داکت بهاي باسبارها، مقره هاي باس .در ردیف6
 است.

 استفاده می گردد. 5. جهت برآورد هزینه تابلوي میترینگ از ردیفهاي مندرج در گروه 7
 است. جهت عملیات بهره برداري و نگهداري صورت مجزا  مندرج در گروه هفت جهت تأمین ارابه به. ارابه 8

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یهولت دسترسمنظور س .به9
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت همراه کلید کشویی با عایق گازي 33فیدر  01

 کیلوولت همراه کلید کشویی با عایق گازي 20فیدر  02

 کیلوولت همراه کلید کشویی نوع خال 33فیدر  03

 کیلوولت همراه کلید کشویی نوع خال 20فیدر  04

 ي رایزر و میترینگ مجموعه 05

 باس داکت فشار متوسط 06

 ارابه  07

٣١ Air Insulated Switchgear 

٣٢ LV Compartment 

                                                           



 ی فشار متوسط فصل هفدهم. تابلو
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 فیدر ٠٠٠,٠٠٠,٩٢۵,۴  
کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق  ٣٣فیدر ورودی 
 آمپر. ١٢۵٠گازی بیشتر از 

١٧٠١٠١ 

 فیدر ۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق  ٣٣سکشن  فیدر باس

 آمپر. ١٢۵٠گازی بیشتر از 
١٧٠١٠٢ 

  
 فیدر 

کیلوولت، همراه کلید کشویی با  ٣٣فیدر خروجی یا خازن 
 آمپر. ١٢۵٠عایق گازی، تا 

١٧٠١٠٣ 

 فیدر ٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق  ٢٠فیدر ورودی 
 آمپر. ١٢۵٠گازی بیشتر از 

١٧٠٢٠١ 

 فیدر ٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق  ٢٠سکشن  فیدر باس

 آمپر. ٢٠٠٠یا  ١۶٠٠گازی، 
١٧٠٢٠٢ 

 فیدر ٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی با  ٢٠فیدر خروجی یا خازن 

 آمپر. ١٢۵٠عایق گازی، تا 
١٧٠٢٠٣ 

 فیدر ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠,۶  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خال،  ٣٣فیدر ورودی 

 آمپر. ٢۵٠٠و  ٢٠٠٠
١٧٠٣٠١ 

 فیدر ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خال،  ٣٣فیدر ورودی 

 آمپر. ١۶٠٠
١٧٠٣٠٢ 

 فیدر ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع  ٣٣سکشن  فیدر باس

 آمپر. ٢۵٠٠و  ٢٠٠٠خال، 
١٧٠٣٠٣ 

 فیدر ۵,۵۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع  ٣٣سکشن  فیدر باس

 آمپر. ١۶٠٠خال، 
١٧٠٣٠۴ 

 فیدر ۴,۵۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی  ٣٣فیدر خروجی یا خازن 

 آمپر. ١٢۵٠نوع خال، تا 
١٧٠٣٠۵ 

 فیدر ٣,٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خال،  ٢٠فیدر ورودی 

 آمپر. ٢۵٠٠
١٧٠۴٠١ 

 فیدر ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خال،  ٢٠فیدر ورودی 

 آمپر. ٢٠٠٠
١٧٠۴٠٢ 

 فیدر ٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خال،  ٢٠فیدر ورودی 

 آمپر. ١۶٠٠
١٧٠۴٠٣ 

 فیدر ٣,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع  ٢٠سکشن  فیدر باس

 آمپر. ٢۵٠٠خال، 
١٧٠۴٠۴ 

 فیدر ٣,١۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع  ٢٠سکشن  فیدر باس

 آمپر. ٢٠٠٠خال، 
١٧٠۴٠۵ 

 
 

 

٨۵  
 

 



 ی فشار متوسط فصل هفدهم. تابلو
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال های انتقال و  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 فیدر ٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع  ٢٠سکشن  فیدر باس

 آمپر. ١۶٠٠خال، 
١٧٠۴٠۶ 

 فیدر ۵۵٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  
کیلوولت، همراه کلید کشویی  ٢٠فیدر خروجی یا خازن 

 آمپر. ١٢۵٠نوع خال، تا 
١٧٠۴٠٧ 

 ١٧٠۵٠١ آمپر. ٢۵٠٠کیلوولت،  ٣٣رایزر و مترینگ   مجموعه مجموعه ۶۵٠,٠٠٠,٠٠٠,١  

 ١٧٠۵٠٢ آمپر. ٢٠٠٠کیلوولت،  ٣٣رایزر و مترینگ   مجموعه مجموعه ۵۵٠,٠٠٠,٠٠٠,١  

 ١٧٠۵٠٣ آمپر. ١۶٠٠کیلوولت،  ٣٣رایزر و مترینگ   مجموعه مجموعه ۴٢٠,٠٠٠,٠٠٠,١  

 ١٧٠۵٠۴ آمپر. ٢۵٠٠کیلوولت،  ٢٠رایزر و مترینگ   مجموعه مجموعه ١,٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۵٠۵ آمپر. ٢٠٠٠کیلوولت،  ٢٠رایزر و مترینگ   مجموعه مجموعه ١,٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۵٠۶ آمپر. ١۶٠٠کیلوولت،  ٢٠رایزر و مترینگ   مجموعه مجموعه ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠۶٠١ فاز. آمپر، سه ٢۵٠٠کیلوولت،  ٣٣باس داکت  متر طول   

 ١٧٠۶٠٢ آمپر. ٢٠٠٠کیلوولت،  ٣٣باس داکت  متر طول   

 ١٧٠۶٠٣ آمپر. ١۶٠٠کیلوولت،  ٣٣باس داکت  متر طول   

 ١٧٠۶٠۴ آمپر. ٢۵٠٠کیلوولت،  ٢٠باس داکت  متر طول   

 ١٧٠۶٠۵ آمپر. ٢٠٠٠کیلوولت،  ٢٠باس داکت  متر طول   

 ١٧٠۶٠۶ آمپر. ١۶٠٠کیلوولت،  ٢٠باس داکت  متر طول   

 ١٧٠٧٠١ کیلوولت ورودی. ٣٣ارابه مجزا جهت کلید  دستگاه ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠٧٠٢ کیلوولت خروجی. ٣٣ارابه مجزا جهت کلید  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵۵  

 ١٧٠٧٠٣ کیلوولت ورودی. ٢٠ارابه مجزا جهت کلید  دستگاه ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٧٠٧٠۴ کیلوولت خروجی. ٢٠ارابه مجزا جهت کلید  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  

 
 

 

٨۶  
 

 



 فصل هجدهم. سیستم زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

٨٧  
 

 

 فصل هجدهم. سیستم زمین
 مقدمه

 درصد است.  9/99هاي مسی شبکه زمین و شمش از جنس مس با درصد خلوص  .هادي1

 داراي مغزي فوالدي با روکش مسی است. 33هاي زمین .میله2

ضعیف  هاي فشار کابل فصل هاي فلزي یا تجهیزات، از تعیین بهاي کابلشوي مورد نیاز جهت اتصال رایزرهاي سیستم زمین به سازه.براي 3
 گردد. مسی و ملحقات استفاده می

 لحاظ شده است. 3هاي گروه  در قیمت ردیف واشر بی متال.قیمت 4

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به5
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 سیستم زمین  هادي 01

 قالب گرافیتی جوش احتراقی 02

 کلمپ نگهدارنده هادي روي سازه 03

 کلمپ ارتباطی دو هادي زمین 04

 میله زمین  05

 موقتارت  06

 مصالح مصرفی و ابزار خاص 07

٣٣ Rod 
                                                           



 فصل هجدهم. سیستم زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 کیلوگرم ٢,٣٠٠,٠٠٠  
با هر سطح  (Annealed)شبکه زمین مسی نرم   هادی
 مقطع.

١٨٠١٠١ 

  
 عدد ۶,۶٨٠,٠٠٠

قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون 
 ٩۵  برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع

 متر مربع و کمتر. میلی

١٨٠٢٠١ 

  
 عدد ٨٩٠,٠٠٠,۶

قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون 
 ١٢٠برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع 

 متر مربع. میلی

١٨٠٢٠٢ 

  
 عدد ١٠,٢٧٠,٠٠٠

قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون 
 ١۵٠برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع 

 متر مربع. میلی

١٨٠٢٠٣ 

  
 عدد ١١,٩٨٠,٠٠٠

قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون 
 ١٨۵برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع 

 متر مربع. میلی

١٨٠٢٠۴ 

  
 عدد ١٩٠,٠٠٠,١۵

قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون 
 ٢۴٠برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع 

 متر مربع و بیشتر. میلی

١٨٠٢٠۵ 

 عدد ٧٠٠,٠٠٠,۴  
راه برای اتصال رایزر  قالب گرافیتی جوش احتراقی سه

 متر مربعی به هر سایز هادی شبکه زمین. میلی ٣۵سایز 
١٨٠٢٠۶ 

  
 عدد ٧٠٠,٠٠٠,۴

راه برای اتصال رایزر  قالب گرافیتی جوش احتراقی سه
متر مربعی به هر سایز هادی شبکه  میلی ٧٠و  ۵٠سایز 
 زمین.

١٨٠٢٠٧ 

  
 عدد ٩١٠,٠٠٠,۴

راه برای اتصال رایزر  قالب گرافیتی جوش احتراقی سه
متر مربعی به هر سایز هادی شبکه  میلی ١٢٠و  ٩۵سایز 
 زمین.

١٨٠٢٠٨ 

  
 عدد ١٢٠,٠٠٠,۵

راه برای اتصال رایزر  قالب گرافیتی جوش احتراقی سه
متر مربعی به هر سایز هادی شبکه  میلی ١٨۵و  ١۵٠سایز 
 زمین.

١٨٠٢٠٩ 

  
 عدد ١٢٠,٠٠٠,۵

راه برای اتصال رایزر  قالب گرافیتی جوش احتراقی سه
متر مربعی و بیشتر به هر سایز هادی شبکه  میلی ٢۴٠سایز 
 زمین.

١٨٠٢١٠ 

 عدد ٣٨٠,٠٠٠,۵  
قالب گرافیتی جوش احتراقی جهت اتصال میله زمین به 

 متر مربع و کمتر. میلی ١۵٠شبکه زمین با سطح مقطع 
١٨٠٢١١ 

 
 

 

٨٨  
 

 



 فصل هجدهم. سیستم زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٣٨٠,٠٠٠,۵  
قالب گرافیتی جوش احتراقی جهت اتصال میله زمین به 

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵  شبکه زمین با سطح مقطع
١٨٠٢١٢ 

  
 عدد ٨٢٠,٠٠٠

داشتن رایزر زمین روی استراکچر  کلمپ جهت ثابت نگه
همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای یک رشته 

 متر مربع و کمتر. میلی ١٢٠سیم با سطح مقطع 

١٨٠٣٠١ 

  
 عدد ٨۶٠,٠٠٠

داشتن رایزر زمین روی استراکچر  کلمپ جهت ثابت نگه
همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای یک رشته 

 متر مربع. میلی ١٢٠بیشتر از   سیم زمین با سطح مقطع

١٨٠٣٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٣۵۵

داشتن رایزر زمین روی استراکچر  کلمپ جهت ثابت نگه
همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم 

 متر مربع. میلی ٧٠تا  ٣٠با سطح مقطع 

١٨٠٣٠٣ 

  
 عدد ٨١٠,٠٠٠

داشتن رایزر زمین روی استراکچر  کلمپ جهت ثابت نگه
همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم 

 متر مربع. میلی ١٢٠تا  ٩۵با سطح مقطع 

١٨٠٣٠۴ 

  
 عدد ٨٢٠,٠٠٠

داشتن رایزر زمین روی استراکچر  کلمپ جهت ثابت نگه
همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم 

 متر مربع. میلی ١٨۵تا  ١۵٠با سطح مقطع 

١٨٠٣٠۵ 

  
 عدد ١,١٠٠,٠٠٠

داشتن رایزر زمین روی استراکچر  کلمپ جهت ثابت نگه
همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و فنری برای دو رشته سیم 

 متر مربع و بیشتر. میلی ٢۴٠با سطح مقطع 

١٨٠٣٠۶ 

  

 عدد ٠٠٠,٢٠۵

کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز 
مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و 

متر مربع و  میلی ١۵٠  فنری، برای سطح مقطع مجموع
 کمتر.

١٨٠۴٠١ 

  

 عدد ۴٨٩,٠٠٠

کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز 
مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و 

 ٢۵٠تا  ١۵٠فنری، برای سطح مقطع مجموع بیشتر از 
 متر مربع. میلی

١٨٠۴٠٢ 

  

 عدد ٧۴٠,٠٠٠

کلمپ دو راهه برای نصب دو هادی هم سایز یا با سایز 
مختلف به یکدیگر همراه با پیچ، مهره، واشر تخت و 

متر  میلی ٢۵٠فنری، برای سطح مقطع مجموع بیشتر از 
 مربع.

١٨٠۴٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,۴۴۴

برای اتصال دو هادی سیستم  (H)یا  (C)کلمپ پرسی 
متر  میلی ١۵٠  زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع

 مربع و کمتر.

١٨٠۴٠۴ 

 
 

 

٨٩  
 

 



 فصل هجدهم. سیستم زمین
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 عدد ۵٨٣,٠٠٠

برای اتصال دو هادی سیستم  (H)یا  (C)کلمپ پرسی 
تا  ١۵٠زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بیشتر از 

 متر مربع. میلی ٢٠٠

١٨٠۴٠۵ 

  
 عدد ٧٧٨,٠٠٠

برای اتصال دو هادی سیستم  (H)یا  (C)کلمپ پرسی 
تا  ٢٠٠زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بیشتر از 

 متر مربع. میلی ٢۵٠

١٨٠۴٠۶ 

  
 عدد ١,٠٢٧,٠٠٠

برای اتصال دو هادی سیستم  (H)یا  (C)کلمپ پرسی 
 ٢۵٠زمین به یکدیگر برای سطح مقطع مجموع بیشتر از 

 متر مربع. میلی

١٨٠۴٠٧ 

  
 عدد ٢,٩١٩,٠٠٠

متری، همراه با  ١٫۵متری، متشکل از دو میله  ٣  میله زمین
خور و... با قطر پنج  کلیه ملزومات، بوشن، سرچکش

 هشتم اینچ.

١٨٠۵٠١ 

  
 عدد ٣,٨٠٠,٠٠٠

متری، همراه با  ١٫۵متری، متشکل از دو میله  ٣  میله زمین
با قطر سه   خور و... کلیه ملزومات، بوشن، سرچکش

 چهارم اینچ.

١٨٠۵٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٠۴

فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به  ارت موقت سه
دار، دسته  هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش

گیر  عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ
 کیلوولت.۶٣

١٨٠۶٠١ 

  

 دستگاه ١٢٧,٨٠٠,٠٠٠

فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به  ارت موقت سه
دار، دسته  هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش

گیر  عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ
 کیلوولت. ١٣٢

١٨٠۶٠٢ 

  

 دستگاه ٢۶۵,۵٠٠,٠٠٠

فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به  ارت موقت سه
دار، دسته  هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش

گیر  به طول مناسب برای سوئیچ  عایق و مفصل و بوشن
 کیلوولت. ٢٣٠

١٨٠۶٠٣ 

  

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٣۵٧

فاز به صورت کامل همراه کلمپ اتصال به  ارت موقت سه
دار، دسته  هادی فاز و سیستم زمین، هادی مسی روکش

گیر  عایق و مفصل و بوشن به طول مناسب برای سوئیچ
 کیلوولت. ۴٠٠

١٨٠۶٠۴ 

  
 کیلوگرم 

بندی شده در حجم و بسته مناسب برای  پودر جوش بسته
 یک جوش همراه پولکی مسی و فتیله (باروت یا چاشنی).

١٨٠٧٠١ 
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 آالت پست فصل نوزدهم. آهن
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 آالت پست فصل نوزدهم. آهن

 مقدمه
 باشد.  می ST37فوالد نرم معمولی مانند از جنس ، ها تصریح شده است) جز مواردي که در ردیف هاي این فصل (به ردیف .1

و متعلقات مربوطه (پیچ، مهره، فیلر، واشر تخت و فنري) و همچنین ساپورت  ها گنتري ستون و پل ،هاي فلزي شامل پایه تجهیزات سازه .2
 نگهدارنده دستک، نردبان و سینی کابل است.

 پایه نگهدارنده باتري در این فصل به صورت مقاوم در مقابل زلزله است. .3

 باشد. هاي فلزي، نردبان و سینی به صورت گالوانیزه گرم می سازه .4

 شود.  هاي فلزي به صورت فوالد گالوانیزه شده همراه با پیچ، مهره، فیلر، واشر تخت و فنري انجام می ازهمحاسبه وزن س .5

 2زانوي افقی و عمودي و... با ضخامت  راه، چهارراه، تبدیل،  ضخامت ورق نردبان کابل، سینی کابل و انواع اتصاالت آن، اعم از سه .6
 متر در نظر گرفته شده است. سانتی 10ریزي  متر، با عمق کابل میلی

متر در جدول این  سانتی 20راهی، چهارراهی و انواع زانوي افقی و عمودي، براي سایز  اتصاالت مختلف نردبان و سینی کابل از قبیل سه .7
 ر گرفته شده است. متر افزایش عرض در نظ بهایی براي هر ده سانتی باشد، براي بقیه سایزهاي اتصاالت فوق، اضافه فصل داراي ردیف می

و به در نظر گرفته شده  شتریب سمت عرض بایا سینی  نردبان يبها معادلمستقیم نردبان یا سینی،  زیسا لیتبد براي اتصاالت انواع يبها .8
 گرفته نظر در ،شتریبا عرض ب زیهم سا یهارراهچ یا یراه معادل سه ،زیسا هم ریغ یچهارراه ای یراه سه اتصالنوع  هرصورت مشابه بهاي 

 . است شده

بهاي پیچ و مهره اتاقی و سایر انواع پیچ، مهره، بست، واشر تخت و فنري براي اجراي اتصاالت سینی و نردبان، دستک و بازوي نگهدارنده  .9
  در نظر گرفته شده است. 5تا  3هاي  گروهکابل، در بهاي 

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .10

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 سازه فلزي گالوانیزه 01

 پایه نگهدارنده باتري 02

 دستک یا بازوي نگهدارنده کابل 03

 نردبان کابل 04

 سینی کابل 05

 انکربولت 06

 رول بولت 07

 تجهیزات پالك 08
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 آالت پست فصل نوزدهم. آهن
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩٠١٠١ ها. سازه فلزی گالوانیزه گنتری کیلوگرم ٢٧٠,٠٠٠  

 ١٩٠١٠٢ سازه فلزی گالوانیزه پایه نگهدارنده تجهیزات و کابل. کیلوگرم ٢۵٠,٠٠٠  

  
 عدد 

به همراه بیس دکل، سیم مهار، یراق آالت  G35 دکل مهاری
 متر. ٩و ... تا 

١٩٠١٢٠ 

  
 عدد 

به همراه بیس دکل، سیم مهار، یراق آالت  G45دکل مهاری 
 متر. ٩و ... تا 

١٩٠١٢١ 

 ١٩٠٢٠١ پایه نگهدارنده باتری با رنگ ضد اسید. کیلوگرم ۴٩٠,٠٠٠,١  

 ١٩٠٣٠١ متری. سانتی ٢٠دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز  عدد ٢٨٢,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠٢ متری. سانتی ٣٠دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز  عدد ۴٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠٣ متری. سانتی ۴٠دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز  عدد ۵۵٠,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠۴ متری. سانتی ۵٠دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز  عدد ۶۵٠,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠۵ متری. سانتی ۶٠دستک یا بازوی نگهدارنده، سایز  عدد ٧٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠١ متر. سانتی ٢٠نردبان کابل با عرض  متر طول ۶٩٠,٠٠٠,١  

 ١٩٠۴٠٢ متر. سانتی ٣٠نردبان کابل با عرض  متر طول ١,٧١٠,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠٣ متر. سانتی ۴٠نردبان کابل با عرض  متر طول ٢,٠٣٠,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠۴ متر. سانتی ۵٠نردبان کابل با عرض  متر طول ٢,١٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠۵ متر. سانتی ۶٠نردبان کابل با عرض  متر طول ٢,٢٢٠,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠۶ متر. سانتی ٢٠راهی نردبان کابل با عرض  سه عدد ۴٨٠,٠٠٠,١  

 ١٩٠۴٠٧ متر. سانتی ٢٠راهی نردبان کابل با عرض  چهار عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠٨ متر. سانتی ٢٠زانوی افقی نردبان با عرض  عدد ١,٠٢٠,٠٠٠  

 ١٩٠۴٠٩ متر. سانتی ٢٠زانوی عمودی ثابت نردبان با عرض  عدد   

 ١٩٠۴١٠ متر. سانتی ٢٠زانوی عمودی قابل انعطاف نردبان با عرض  عدد ١,٣٨٠,٠٠٠  

 درصد ٣٠  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۴٠۶بها به ردیف  اضافه

 راهی نردبان. عرض سه
١٩٠۴١١ 

 درصد ٣۵  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۴٠٧بها به ردیف  اضافه

 راهی نردبان. عرض چهار
١٩٠۴١٢ 

 درصد ۴٠  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۴٠٨بها به ردیف  اضافه

 عرض زانوی افقی نردبان.
١٩٠۴١٣ 

 درصد ٢٠  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۴٠٩بها به ردیف  اضافه

 عرض زانوی عمودی ثابت نردبان.
١٩٠۴١۴ 

 
 

 

٩٢  
 

 



 آالت پست فصل نوزدهم. آهن
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد ٢٠  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۴١٠بها به ردیف  اضافه

 عرض زانوی عمودی قابل انعطاف نردبان.
١٩٠۴١۵ 

 ١٩٠۵٠١ متر. سانتی ٢٠سینی کابل با عرض  متر طول ١,٨٧٠,٠٠٠  

 ١٩٠۵٠٢ متر. سانتی ٣٠سینی کابل با عرض  متر طول ۴٨٠,٠٠٠,٢  

 ١٩٠۵٠٣ متر. سانتی ۴٠سینی کابل با عرض  متر طول ۵۶٠,٠٠٠,٣  

 ١٩٠۵٠۴ متر. سانتی ۵٠سینی کابل با عرض  متر طول ١٧٠,٠٠٠,۴  

 ١٩٠۵٠۵ متر. سانتی ۶٠سینی کابل با عرض  متر طول ٧١٠,٠٠٠,۴  

 ١٩٠۵٠۶ متر. سانتی ٢٠راهی سینی کابل با عرض  سه عدد ۴٠٠,٠٠٠,٢  

 ١٩٠۵٠٧ متر. سانتی ٢٠راهی سینی کابل با عرض  چهار عدد ٣,٢۵٠,٠٠٠  

 ١٩٠۵٠٨ متر. سانتی ٢٠زانوی افقی سینی با عرض  عدد ١,٧١٠,٠٠٠  

 ١٩٠۵٠٩ متر. سانتی ٢٠زانوی عمودی ثابت سینی با عرض  عدد ١,٢۶٠,٠٠٠  

 ١٩٠۵١٠ متر. سانتی ٢٠زانوی عمودی قابل انعطاف سینی با عرض  عدد ١,٧٠٠,٠٠٠  

 درصد ۴٠  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۵٠۶بها به ردیف  اضافه

 راهی سینی. عرض سه
١٩٠۵١١ 

 درصد ٣۵  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۵٠٧بها به ردیف  اضافه

 راهی سینی. عرض چهار
١٩٠۵١٢ 

 درصد ۵٠  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۵٠٨بها به ردیف  اضافه

 عرض زانوی افقی سینی.
١٩٠۵١٣ 

 درصد ٣٠  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۵٠٩بها به ردیف  اضافه

 عرض زانوی عمودی ثابت سینی.
١٩٠۵١۴ 

 درصد ١۵  
متر افزایش  سانتی ١٠برای هر  ١٩٠۵١٠بها به ردیف  اضافه

 عرض زانوی عمودی قابل انعطاف سینی.
١٩٠۵١۵ 

 ١٩٠۶٠١ انکربولت گالوانیزه گرم به همراه مهره و واشر مناسب. کیلوگرم ٢٧٠,٠٠٠  

 ١٩٠٧٠١ .M10/120رول بولت سایز  عدد ٧٠,٠٠٠  

 ١٩٠٧٠٢ .M12/160رول بولت سایز  عدد ٠٠٠,٧۵  

 ١٩٠٨٠١ .٢٠*١٠پالک دیسپاچینگی  عدد ١,٠٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠٨٠٢ .٣٠*١٠پالک دیسپاچینگی  عدد ١,٣٠٠,٠٠٠  

 ١٩٠٨٠٣ .١۵*١۵پالک فازی  عدد ١,٢٠٠,٠٠٠  
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 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠و فوق توزیع نیروی برق سال  های انتقال فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل

 مقدمه
 است. اي  صورت رشته ها از جنس مس و به  .هادي کابل1
درجه  70با حداکثر درجه حرارت مجاز  PVCهاي فشار ضعیف جریان متناوب و جریان مستقیم، از جنس  .عایق اصلی براي کابل2

 ولت است. 1000/600گراد و با ولتاژ نامی  سانتی

پوشش بافته  ای یومینیآلوم ای ینوار مس ای یمس يها میبوده و شامل رشته س یکیحفاظ الکتر معنايفصل به  نیدر ا کار رفته به »لدیش« واژه.3
 . استکابل  يهم محور با مغز یشده مس

 ی است.ومینیآلوم ای زهیگالوان يفوالد يها نوار ای میبوده و شامل رشته س یکیحفاظ مکان يفصل به معنا نیکار رفته در ا به »زره«واژه .4

 باشد. هاي آرموردار می .گلندها مناسب براي کابل5

) NYCYRY(دار با شیلد  از نوع زره 30الی  25هاي  هاي گروه ) و کابلNYRYدار ( از نوع زره 9الی  1هاي  هاي مندرج در گروه کابل.6
 باشد. می
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به.7

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 رشته  تک NYRY  کابل 01

 رشته دو NYRY کابل 02

 چهار رشته NYRY  کابل 04

 متر مربع میلی 1٫5چند رشته با سطح مقطع  NYRY  کابل 05

 متر مربع میلی 2٫5چند رشته با سطح مقطع  NYRY  کابل 07

 متر مربع میلی 4چند رشته با سطح مقطع  NYRY کابل 09

 دو رشته  NYCYRYکابل 25

 رشته چهار NYCYRY  کابل 30

 دار رشته زره کیلوولت تک 11کابل  45

 کابل 20 کیلوولت تک رشته زره دار 46

 کابل 33 کیلوولت تک رشته زره دار 47

 هاي کواکسیال و تلفن کابل 50

 گلند 53

 کفشک کابل 55
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 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

 ٢٠٠١٠١ متر مربع. میلی ١×٣٠٠دار  کابل زره متر ۶,۶۴٠,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠٢ متر مربع. میلی ١×٢۴٠دار  کابل زره متر ٣۶٠,٠٠٠,۵  

 ٢٠٠١٠٣ متر مربع. میلی ١×١٨۵دار  کابل زره متر ١٠٠,٠٠٠,۴  

 ٢٠٠١٠۴ متر مربع. میلی ١×١۵٠دار  کابل زره متر ٣,٣٢٠,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠۵ متر مربع. میلی ١×١٢٠دار  کابل زره متر ٢,٧۴٠,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠۶ متر مربع. میلی ١×٩۵دار  کابل زره متر ٢,١۵٠,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠٧ متر مربع. میلی ١×٧٠دار  کابل زره متر ۶٢٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠١٠٨ متر مربع. میلی ١×٢۵دار  کابل زره متر ۶١٢,٠٠٠  

 ٢٠٠١١۵ متر مربع. میلی ١×۵٠دار  کابل زره متر ١,١٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٢٠١ متر مربع. میلی ٢×٩۵دار  کابل زره متر ٧٩٠,٠٠٠,۴  

 ٢٠٠٢٠٢ متر مربع. میلی ٢×٧٠دار  کابل زره متر ۵١٠,٠٠٠,٣  

 ٢٠٠٢٠٣ متر مربع. میلی ٢×۵٠دار  کابل زره متر ۶٢٠,٠٠٠,٢  

 ٢٠٠٢٠۴ متر مربع. میلی ٢×٣۵دار  کابل زره متر ١,٩٧٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٢٠۵ متر مربع. میلی ٢×٢۵دار  کابل زره متر ۵٠٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠٢٠۶ متر مربع. میلی ٢×١۶دار  کابل زره متر ٩٩٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٢٠٧ متر مربع. میلی ٢×١٠دار  کابل زره  متر ۶٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٢٠٨ متر مربع. میلی ٢×۶دار  کابل زره متر ۴٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٢٠٩ متر مربع. میلی ٢×۴دار  کابل زره متر ٣۴٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴٠١ متر مربع. میلی ٣×٣٠٠+١۵٠دار  کابل زره متر ٢٢,٧٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴٠٢ متر مربع. میلی ٣×٢۴٠+١٢٠دار  کابل زره متر ١٨,٣٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴٠٣ متر مربع. میلی ٣×١٨۵+٩۵دار  کابل زره متر ٢٠٠,٠٠٠,١۴  

 ٢٠٠۴٠۴ متر مربع. میلی ٣×١۵٠+٧٠دار  کابل زره متر ١١,٣٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴٠۵ متر مربع. میلی ٣×١٢٠+۵٠دار  کابل زره متر ۵۵٠,٠٠٠,٩  

 ٢٠٠۴٠۶ متر مربع. میلی ٣×٩۵+۵٠دار  کابل زره متر ۴٧٠,٠٠٠,٧  

 ٢٠٠۴٠٧ متر مربع. میلی ٣×٧٠+٣۵دار  کابل زره متر ۵,۵٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴٠٨ متر مربع. میلی ٣×۵٠+٢۵دار  کابل زره متر ٠٣٠,٠٠٠,۴  

 ٢٠٠۴٠٩ متر مربع. میلی ٣×٣۵+١۶دار  کابل زره متر ٢,٨٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴۵٠ متر مربع. میلی ۴×٣۵دار  کابل زره متر ۴٧٠,٠٠٠,٣  

 ٢٠٠۴۵١ متر مربع. میلی ۴×٢۵دار  کابل زره متر ۵۴٠,٠٠٠,٢  
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 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

 ٢٠٠۴۵٢ متر مربع. میلی ۴×١۶دار  کابل زره متر ١,٧٢٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴۵٣ متر مربع. میلی ۴×١٠دار  کابل زره متر ١,١٧٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴۵۴ متر مربع. میلی ۴×۶دار  کابل زره متر ٧٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴۵۵ متر مربع. میلی ۴×۴دار  کابل زره متر ۵٩٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۴۵۶ متر مربع. میلی ۴×٢٫۵دار  کابل زره متر ٣٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵٠٢ متر مربع. میلی ٣٠×١٫۵دار  کابل زره متر ۶٠٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠۵٠٣ متر مربع. میلی ٢٧×١٫۵دار  کابل زره متر ۴٠٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠۵٠۴ متر مربع. میلی ٢۴×١٫۵دار  کابل زره متر ١,٢۵٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵٠۵ متر مربع. میلی ٢٠×١٫۵دار  کابل زره  متر ١,١٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵٠۶ متر مربع. میلی ١٩×١٫۵دار  کابل زره متر ١,٠٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵٠٧ متر مربع. میلی ١۶×١٫۵دار  کابل زره  متر ٩٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵٠٨ متر مربع. میلی ١۴×١٫۵دار  کابل زره متر ٨۴٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵٠٩ متر مربع. میلی ١٢×١٫۵دار  کابل زره متر ٧۴٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵١٠ متر مربع. میلی ١٠×١٫۵دار  کابل زره متر ۶٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵١١ متر مربع میلی ٧×١٫۵دار  کابل زره متر ۴۴٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵١٢ متر مربع. میلی ۵×١٫۵دار  کابل زره متر ٣٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵١٣ متر مربع. میلی ۴×١٫۵دار  کابل زره متر ٢٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠۵١۴ متر مربع. میلی ٢×١٫۵دار  کابل زره متر ١٩٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧٠١ متر مربع. میلی ٣٧×٢٫۵دار  کابل زره متر ٢,٨٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧٠٢ متر مربع. میلی ٣٠×٢٫۵دار  کابل زره متر ۴٠٠,٠٠٠,٢  

 ٢٠٠٧٠٣ متر مربع. میلی ٢٧×٢٫۵دار  کابل زره متر ٢,١٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧٠۴ متر مربع. میلی ٢۴×٢٫۵دار  کابل زره متر ١,٩٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧٠۵ متر مربع. میلی ٢٠×٢٫۵دار  کابل زره متر ۶٠٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠٧٠۶ متر مربع. میلی ١٩×٢٫۵دار  کابل زره متر ۵٠٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠٧٠٧ متر مربع. میلی ١۶×٢٫۵دار  کابل زره متر ١,٣٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧٠٨ متر مربع. میلی ١۴×٢٫۵دار  کابل زره متر ١,١٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧٠٩ متر مربع. میلی ١٢×٢٫۵دار  کابل زره متر ١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧١٠ متر مربع.  میلی ١٠×٢٫۵دار  کابل زره  متر ٩٠٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧١١ متر مربع. میلی ٧×٢٫۵دار  کابل زره  متر ۶۴٠,٠٠٠  
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 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

 ٢٠٠٧١٢ متر مربع. میلی ۵×٢٫۵دار  کابل زره متر ۴۵٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٧١٣ متر مربع. میلی ٢×٢٫۵دار  کابل زره  متر ٢۴٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠١ متر مربع. میلی ٣٧×۴دار  کابل زره متر ٣۵٠,٠٠٠,۴  

 ٢٠٠٩٠٢ متر مربع. میلی ٣٠×۴دار  کابل زره متر ۶۵٠,٠٠٠,٣  

 ٢٠٠٩٠٣ متر مربع. میلی ٢۴×۴دار  کابل زره متر ٣,٠۵٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠۴ متر مربع. میلی ١٩×۴دار  کابل زره متر ٢,٣٢٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠۵ متر مربع. میلی ١۶×۴دار  کابل زره متر ٢,٠٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠۶ متر مربع. میلی ١۴×۴دار  کابل زره متر ١,٧٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩٠٧ متر مربع. میلی ١٢×۴دار  کابل زره متر ۵٨٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠٩٠٨ متر مربع. میلی ١٠×۴دار  کابل زره متر ۴٠٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٠٩٠٩ متر مربع. میلی ٧×۴دار  کابل زره متر ٩٨٠,٠٠٠  

 ٢٠٠٩١٠ متر مربع. میلی ۵×۴دار  کابل زره متر ٧١٠,٠٠٠  

 ٢٠٢۵٠١ متر مربع. میلی ٢×٣۵+١۶دار با شیلد  کابل زره متر ۴٣٣,٠٠٠,٢  

 ٢٠٢۵٠٢ متر مربع. میلی ٢×٢۵+١۶دار با شیلد  کابل زره متر ١,٩٩٧,٠٠٠  

 ٢٠٢۵٠٣ متر مربع. میلی ٢×١۶+١۶دار با شیلد  کابل زره متر ۴٨٠,٠٠٠,١  

 ٢٠٢۵٠۴ متر مربع. میلی ٢×١٠+١٠دار با شیلد  کابل زره متر ١,٠٧٠,٠٠٠  

 ٢٠٢۵٠۵ متر مربع. میلی ٢×۶+۶دار با شیلد  کابل زره متر ٧١٣,٠٠٠  

 ٢٠٢۵٠۶ متر مربع. میلی ٢×۴+۴دار با شیلد  کابل زره متر ۵۵٢,٠٠٠  

 ٢٠٢۵٠٧ متر مربع. میلی ٢×٢٫۵+٢٫۵دار با شیلد  کابل زره متر ٠٠٠,۴١۶  

 ٢٠٢۵٠٨ متر مربع. میلی ٢×١٫۵+١٫۵دار با شیلد  کابل زره متر ٣٣٩,٠٠٠  

 ٢٠٣٠٠١ متر مربع. میلی ۴×٣۵+١۶دار با شیلد  کابل زره متر ٣,٨٣٠,٠٠٠  

 ٢٠٣٠٠٢ متر مربع. میلی ۴×٢۵+١۶دار با شیلد  کابل زره متر ٢,٩٨٢,٠٠٠  

 ٢٠٣٠٠٣ متر مربع. میلی ۴×١۶+١۶دار با شیلد  کابل زره متر ٢,١٧١,٠٠٠  

 ٢٠٣٠٠۴ متر مربع. میلی ۴×١٠+١٠دار با شیلد  کابل زره متر ٠٠٠,۵٨۵,١  

 ٢٠٣٠٠۵ متر مربع. میلی ۴×۶+۶دار با شیلد  کابل زره متر ٠٠٠,١,٠۵۶  

 ٢٠٣٠٠۶ متر مربع. میلی ۴×۴+۴دار با شیلد  کابل زره متر ٧٧٣,٠٠٠  

 ٢٠٣٠٠٧ متر مربع. میلی ۴×٢٫۵+٢٫۵دار با شیلد  کابل زره متر ۵۶٠,٠٠٠  

 ٢٠٣٠٠٨ متر مربع. میلی ۴×١٫۵+١٫۵دار با شیلد  کابل زره متر ۴٣٠,٠٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 متر ١,٧۵٨,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣۵

٢٠۴۵٠١ 

  

 متر ٠٠٠,١,٩١۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠

٢٠۴۵٠٢ 

  

 متر ٠٠٠,۵٧۴,٢

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠

٢٠۴۵٠٣ 

  

 متر ٣,١٩١,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵

٢٠۴۵٠۴ 

  

 متر ٣,٧٩٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠

٢٠۴۵٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,۴,۶٢۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١۵٠

٢٠۴۵٠۶ 

  

 متر ٣٩٣,٠٠٠,۵

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵

٢٠۴۵٠٧ 

  

 متر ٧١٣,٠٠٠,۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠

٢٠۴۵٠٨ 

  

 متر ٨,١٩٩,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠

٢٠۴۵٠٩ 

 
 

 

٩٨  
 

 



 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

  

 متر ١٠,٠۶٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠

٢٠۴۵١٠ 

  

 متر ٠٠٠,۵١۵,١٢

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ١١کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠

٢٠۴۵١١ 

  

 متر ١,٧۵٨,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣۵

٢٠۴۶٠١ 

  

 متر ٠٠٠,٢,٠٧۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠

٢٠۴۶٠٢ 

  

 متر ۵٩٣,٠٠٠,٢

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠

٢٠۴۶٠٣ 

  

 متر ٣,١٩٣,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵

٢٠۴۶٠۴ 

  

 متر ٣,٧۴٨,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠

٢٠۴۶٠۵ 

  

 متر ٠٠٠,۴,۵٩۵

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١۵٠

٢٠۴۶٠۶ 

  

 متر ۵,۴۵٣,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵

٢٠۴۶٠٧ 

 
 

 

٩٩  
 

 



 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

  

 متر ٧۵١,٠٠٠,۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠

٢٠۴۶٠٨ 

  

 متر ٠٠٠,٨,١١۶

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠

٢٠۴۶٠٩ 

  

 متر ١٠,٢١٨,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠

٢٠۴۶١٠ 

  

 متر ١٢,٨۵٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٢٠کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠

٢٠۴۶١١ 

  

 متر ٠٠٠,١,٨٢۵

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣۵

٢٠۴٧٠١ 

  

 متر ٢,٣۴٠,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠

٢٠۴٧٠٢ 

  

 متر ٢,٨۴٧,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٧٠

٢٠۴٧٠٣ 

  

 متر ٠٠٠,۴۶۴,٣

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٩۵

٢٠۴٧٠۴ 

  

 متر ٠۶٨,٠٠٠,۴

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٢٠

٢٠۴٧٠۵ 

 
 

 

١٠٠  
 

 



 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

  

 متر ٠٠٠,٩٠۴,۴

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١۵٠

٢٠۴٧٠۶ 

  

 متر ٩٨٢,٠٠٠,۵

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×١٨۵

٢٠۴٧٠٧ 

  

 متر ٧,٠۴٢,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٢۴٠

٢٠۴٧٠٨ 

  

 متر ۴٢٨,٠٠٠,٨

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×٣٠٠

٢٠۴٧٠٩ 

  

 متر ۶٠٣,٠٠٠,١٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک کیلوولت زره ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۴٠٠

٢٠۴٧١٠ 

  

 متر ١٢,٨۵٨,٠٠٠

رشته، با  دار با نوار آلومینیومی تک ولت زره کیلو ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 

و به مقطع  N٢XSYBYاز نوع  PVCو پوشـش خارجی 
 متر مربع. میلی ١×۵٠٠

٢٠۴٧١١ 

 ٢٠۵٠٠١ زوج همراه با متعلقات. ۵٠کابل مسی مخابراتی  متر   

 ٢٠۵٠٠٢ کابل کواکسیال. متر   

 ٢٠۵٣٠١ متر. میلی ٢٠کاری به قطر  گلند آرموردار برای سوراخ عدد   

 ٢٠۵٣٠٢ متر.  میلی ٢۵کاری به قطر  گلند آرموردار برای سوراخ عدد   

 ٢٠۵٣٠٣ متر.  میلی ٣٢کاری به قطر  گلند آرموردار برای سوراخ عدد   

 ٢٠۵٣٠۴ متر.  میلی ۴٠کاری به قطر  گلند آرموردار برای سوراخ عدد   

 ٢٠۵٣٠۵ متر.  میلی ۵٠کاری به قطر  گلند آرموردار برای سوراخ عدد   

 ٢٠۵٣٠۶ متر.  میلی ۶٣کاری به قطر  گلند آرموردار برای سوراخ عدد   

 ٢٠۵٣٠٧ متر.  میلی ٧۵کاری به قطر  گلند آرموردار برای سوراخ عدد   

 
 

 

١٠١  
 

 



 ضعیف مسی و ملحقات متوسط وفشار   فصل بیستم. کابل
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  واحد پایه رشته پستفهرست بهای 

  
       

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

 ٢٠۵۵٠١ متر مربع. میلی ٣۵کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ٩٩,٠٠٠  

 ٢٠۵۵٠٢ متر مربع.  میلی ۵٠کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ١٣٧,٠٠٠  

 ٢٠۵۵٠٣ متر مربع.  میلی ٧۵کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ٢٠٨,٠٠٠  

 ٢٠۵۵٠۴ متر مربع.  میلی ٩٠کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ٢۴٢,٠٠٠  

 ٢٠۵۵٠۵ متر مربع.  میلی ١٢٠کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ٢٧١,٠٠٠  

 ٢٠۵۵٠۶ متر مربع. میلی ١۵٠کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ٣٢٨,٠٠٠  

 ٢٠۵۵٠٧ متر مربع. میلی ١٨۵کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ۴٧١,٠٠٠  

 ٢٠۵۵٠٨ متر مربع. میلی ٢۴٠کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد ٠٠٠,۵٧۶  

 ٢٠۵۵٠٩ متر مربع. میلی ٣٠٠کابلشو کابل برای کابل با سایز  عدد   

 
 

 

١٠٢  
 

 



 فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

١٠٣  
 

 

 فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها
 مقدمه

، End Stop ها، بردهاي مقاومتی، دیودها، ترمینال، برق قبیل روشنایی، هیتر، ترموستات، سوئیچ درب، پریزبهاي ملحقات داخلی تابلو، از  .1
ریل و داکت، صفحه گلند، شینۀ ارت، سیم، برچسب بدنه و تجهیزات از نوع پانتوگراف، فن و فیلتر (درصورت نیاز)،  سیم، سرسیم، شماره

سکوریت (درصورت نیاز) و نیز چهار عدد  شینۀ مسی همراه ترموفیت رنگی (براي تابلوهاي دیواري)، استاپر درب، دستگیره، قفل و شیشه
 بندي مناسب براي حمل و انبارداري و مانند آن در بهاي تابلو منظور شده است. چوبی، پوشش و بسته قالب، پالت

هاي اتکایی مستقل براي هر فاز،  هاي مسی، مقره (اصلی و فرعی، ورودي و خروجی)، شینهDC و  ACدر بهاي تابلوهاي تغذیه داخلی .2
و سایر تجهیزات داخل تابلو  همراه عالئم خطر ، طلق حفاظتی بههاي جریان و ولتاژ ترموفیت رنگی براي باسبارها و شینه ارت و نیز ترانس

 منظور شده است.
 لحاظ شده است. AC/DCمیمیک دیاگرام در بهاي  تابلوهاي کنترل و  .3
و غیره در  36باتن ، پوش35، سلکتور سوئیچ34گیري و آالرم، دیسکریپنسی سوئیچ ندازهتجهیزات ا تجهیزات روي بدنه تابلو مانند. هزینه تامین 4

و ثبات تعیین  دیجیتال گیري سنتی و تجهیزات اندازه کنترلتجهیزات سیستم  لوفصهاي این فصل منظور نشده است و بهاي آن از  بهاي ردیف
   شود.  می
) از قبیل HVI/MR، اسکادا (37ظت، اینترفیس کنترل، کنترل تپ چنجر ترانستجهیزات داخلی تابلوهاي کنترل، حفاهزینه تامین  .5

گیري  تجهیزات اندازه فصل يها فیردهاي کمکی، تایمرها در بهاي تابلوهاي مزبور در نظر گرفته نشده است و بهاي آن از  ترانسدیوسرها، رله
 گردد. دیجیتال و ثبات تعیین می

هاي این فصل در نظر گرفته  کلیدهاي نصب شده داخل یا روي تابلوهاي تغذیه داخلی جریان مستقیم و متناوب، در ردیف. هزینه تامین 6
 گردد. تعیین می  میمستق و متناوب انیجر هیتغذنشده است و بهاي آن از فصل تجهیزات 

هاي مربوطه در این فصل منظور  تابلو، در بهاي ردیف هزینه نصب و وایرینگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو و تجهیزات منصوبه روي بدنه. 7
 شده است.

 CTهاي جریانی، با قابلیت اتصال کوتاه  شونده و در کلیه تابلوها تمامی ترمینال ) از نوع قطعMRهاي مورد استفاده در تابلو اسکادا ( ترمینال.8
 در نظر گرفته شده است.

 در نظر گرفته شده است. IP54 ،هاي بیرونی تابلو و IP42 ،هاي داخلی .درجه حفاظتی براي تابلو9
میکرون در نظر  120تا  85متر با پوشش رنگ الکترواستاتیک به ضخامت  میلی 2٫5یا  2هاي اصلی تابلوها از نوع فوالد با ضخامت  .ورق10

متر و نیز صفحات گلند از نوع  میلی 2یا  1٫5هاي استفاده شده براي نصب تجهیزات تابلو (در داخل تابلو) با ضخامت  گرفته شده و ورق
با جنس  یرونیب يتابلوها يبرا ضمنامیلیمتر به صورت تقویت شده) منظور شده است.  2٫5متر (یا  میلی 3گالوانیزه بدون رنگ به ضخامت 

 . در نظر گرفته شده است يا جداگانه يها فیرد نکیورق آلوز

هاي  در نظر گرفته شده است. ضمنا سیم PVCرشته از نوع مسی افشان با عایق  ولت، تک 1000/600هاي استفاده شده در تابلوها از نوع  .سیم11
 است.  متر مربع منظور شده میلی 2٫5با سطح مقطع  CTمتر مربع و براي مدارهاي  میلی 1٫5با سطح مقطع  CVTمدارهاي حفاظت، کنترل و 

آمپر و براي تابلو تغذیه  800هاي انتقال، جریان نامی باسبار  و اضطراري) پست .براي تابلو تغذیه جریان متناوب اصلی (ورودي، کوپالژ12
تا  210401هاي  آمپر در نظر گرفته شده است. جریان اتصال کوتاه ردیف 400هاي فوق توزیع جریان نامی باسبار  جریان متناوب اصلی پست

 است.کیلوآمپر براي یک ثانیه در نظر گرفته شده  16به میزان   210406

٣٤ Discrepancy Switch 

٣٥ Selector Switch 

٣٦ Push Button 

٣٧ Automatic Voltage Regulator 

                                                           



 فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 کیلوآمپر براي یک ثانیه در نظر گرفته شده است. 6، جریان اتصال کوتاه 210409تا  210408 يها فیرد.براي تابلوهاي جریان مستقیم 13

 کسانبه صورت شینه و با سطح مقطع ی ، باسبارهادهایکلارتباط به  يانتها تا يورود نقطه ازي جریان متناوب و مستقیم تابلوها یتمام يبرا.14
متر مربع و بیشتر به جاي ترمینال، استفاده  میلی 35با سطح مقطع  هاي ورودي و خروجی کابل تمام ارتباطات يبرا و است شده گرفته نظر در

 . استنظر گرفته شده  در یمس نهاز شی

ها جهت  ها و داکت یزات، ترمینالمتر فضاي پائین تابلو و نیز وجود فضاي خالی مناسب بین تجه سانتی 30.براي کلیه تابلوها خالی بودن 15
 ها در نظر گرفته شده است. درصد ترمینال 10ها و آزاد بودن  درصد فضاي داکت 40سهولت کار نصب و تعمیرات و نیز خالی بودن 

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهتصر شماره و شرح مخ یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به16
 ها ل شماره و شرح مختصر گروهجدو

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 تابلو کنترل 01

 تابلو حفاظت 02

 تابلو دیسپاچینگ و مخابرات 03

 تابلو تغذیه جریان مستقیم و متناوب 04

 گیري تابلو اندازه 05

 تابلو مارشالینگ 06

 قوي بیرونی  تابلو مرکزي تجهیزات فشار 07

 گیرهاي گازي محلی براي سوئیچتابلو کنترل  08

 تابلو دیواري 09

 

 
 

 

١٠۴  
 

 



 فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,٢۵۶  
 ١٠٠بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض 

 متر. سانتی
٢١٠١٠١ 

 سلول ٢۴٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ٨٠بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض 

 متر. سانتی
٢١٠١٠٢ 

 سلول ٢٣١,٠٠٠,٠٠٠  
 ۶٠بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض 

 متر. سانتی
٢١٠١٠٣ 

 سلول ٢۶١,٠٠٠,٠٠٠  
با  Swingبدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل از نوع 

 متر. سانتی ٨٠عرض 
٢١٠١٠۴ 

 ٢١٠١٠۵ .(Follower)بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اینترفیس کنترل سلول ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 سلول ٢۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل تپ چنجر 

 .Swingاز نوع (AVR) ترانس
٢١٠١٠۶ 

 ٢١٠١٠٧ بدنه و ملحقات داخلی تابلو کنترل فیدر فشار متوسط. سلول ٠٠٠,٠٠٠,٢۴۵  

 ٢١٠٢٠١ Swing.بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع  سلول ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢١٠٢٠٢ بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع ثابت.  سلول ٠٠٠,٠٠٠,٢۵۴  

 ٢١٠٣٠١ (MR/YV).بدنه و ملحقات داخلی تابلو اینترفیس اسکادا  سلول ٢۶١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢١٠٣٠٢ یا مایکروویو. PLC/TPSبدنه و ملحقات داخلی تابلوی  سلول ٢۶١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢١٠٣٠٣  PABX.بدنه و ملحقات داخلی تابلوی مرکز تلفن  سلول ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢١٠٣٠۴ RTU.بدنه و ملحقات داخلی تابلوی  سلول ٢۶١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢١٠٣٠۵ HVI.بدنه و ملحقات داخلی تابلوی  سلول ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 سلول ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
بدنه و ملحقات داخلی تابلوی تجهیزات اکتیو فیبر نوری 

(SDH/PDH/CGR) . 
٢١٠٣٠۶ 

 ٢١٠٣٠٧ روترهای صنعتی فیبر نوری.  بدنه و ملحقات داخلی تابلوی سلول ٢۶١,٠٠٠,٠٠٠  

 سلول ۴۶٨,٠٠٠,٠٠٠  
اصلی پست انتقال از  ACی  بدنه و ملحقات داخلی تابلو

 نوع کشویی.
٢١٠۴٠١ 

 سلول ٣٩٧,٠٠٠,٠٠٠  
از   اصلی پست انتقال ACی  بدنه و ملحقات داخلی تابلو

 نوع ثابت.
٢١٠۴٠٢ 

 سلول ٢٩١,٠٠٠,٠٠٠  
اصلی پست فوق  ACی  بدنه و ملحقات داخلی تابلو

 از نوعثابت. توزیع
٢١٠۴٠٣ 

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,۵١۴  
پست انتقال از  ACبدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع 

 نوع کشویی.
٢١٠۴٠۴ 

 
 

 

١٠۵  
 

 



 فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 سلول ٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠  
پست انتقال از  ACبدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع 

 نوع ثابت.
٢١٠۴٠۵ 

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,٢٧۶  
پست فوق  ACبدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع 

 از نوعثابت. توزیع
٢١٠۴٠۶ 

 درصد ١۵  
برای سطح  ٢١٠۴٠۶تا  ٢١٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 کیلوآمپر. ١۶کیلوآمپر به جای  ٢۵اتصال کوتاه 
٢١٠۴٠٧ 

 سلول ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢۵یا  ١١٠ DCبدنه و ملحقات داخلی تابلوی اصلی 

 ولت.
٢١٠۴٠٨ 

 سلول ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٢۵یا  ١١٠ DCبدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع 

 ولت.
٢١٠۴٠٩ 

 درصد ١۵  
برای سطح  ٢١٠۴٠٩و  ٢١٠۴٠٨های  بها به ردیف اضافه

 کیلوآمپر. ۶کیلوآمپر به جای  ١٠اتصال کوتاه 
٢١٠۴١٠ 

 سلول ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 AC(سیستم  Fuse Boxبدنه و ملحقات داخلی تابلوی 

 کمکی).
٢١٠۴١١ 

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,۴۴  
 DC(سیستم  Fuse Boxبدنه و ملحقات داخلی تابلوی 

 کمکی).
٢١٠۴١٢ 

 ٢١٠۴١٣ ولت پست انتقال. DC ۴٨بدنه و ملحقات داخلی تابلوی  سلول ٠٠٠,٠٠٠,٢٧۵  

 سلول ٢۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت پست فوق  DC ۴٨بدنه و ملحقات داخلی تابلوی 

 توزیع.
٢١٠۴١۴ 

 ٢١٠۵٠١ گیری ثابت. بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه سلول ٢١١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢١٠۵٠٢ Swing.گیری  بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه سلول ٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠  

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,١۶۴  
ی مارشالینگ محوطه یک  بدنه و ملحقات داخلی تابلو

 طرفه.
٢١٠۶٠١ 

 ٢١٠۶٠٢ ی مارشالینگ محوطه دو طرفه. بدنه و ملحقات داخلی تابلو سلول ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

 سلول ١٩٧,٠٠٠,٠٠٠  
ی مارشالینگ محوطه یک طرفه  بدنه و ملحقات داخلی تابلو

 با ورق آلوزینک.
٢١٠۶٠٣ 

 سلول ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠  
ی مارشالینگ محوطه دو طرفه  بدنه و ملحقات داخلی تابلو

 با ورق آلوزینک.
٢١٠۶٠۴ 

 ٢١٠٧٠١ بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر.  سلول ٠٠٠,٠٠٠,٣۵  

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  
بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با 

 تیغه زمین. 
٢١٠٧٠٢ 

 
 

 

١٠۶  
 

 



 فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,٣۵  
های  ترانس Junction Boxبدنه و ملحقات داخلی تابلوی 

 جریان و ولتاژ. 
٢١٠٧٠٣ 

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,۵۶  
بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با 

 ورق آلوزینک.
٢١٠٧٠۴ 

 سلول ٧٢,٠٠٠,٠٠٠  
بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر با 

 تیغه زمین با ورق آلوزینک.
٢١٠٧٠۵ 

 سلول ٠٠٠,٠٠٠,۵۶  
های  ترانس Junction Boxبدنه و ملحقات داخلی تابلوی 
 جریان و ولتاژ با ورق آلوزینک.

٢١٠٧٠۶ 

 ٢١٠٨٠١ .(LCC)بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل محلی  سلول ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠  

 سلول ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۶٠×۶٠×٣٠بدنه و ملحقات داخلی تابلوی دیواری 

 متر (عمق، عرض، ارتفاع). سانتی
٢١٠٩٠٢ 

 
 

 

١٠٧  
 

 



 فصل بیست و دوم. تجهیزات سیستم کنترل سنتی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  

 
 

 

١٠٨  
 

 

 فصل بیست و دوم. تجهیزات سیستم کنترل سنتی
 مقدمه

 هاي معمولی (غیر موزاییکی) است. تابلویی موضوع این فصل براي نصب در تابلو 38سنتی.تجهیزات سیستم کنترل 1

  درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به2
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 تجهیزات کنترل سنتی  01

 گیري آنالوگ تجهیزات اندازه 02

 تجهیزات عمومی 03

 ترانسدیوسر 04

 تایمر و رله کمکی 05

٣٨ Conventional Control System 
                                                           



 فصل بیست و دوم. تجهیزات سیستم کنترل سنتی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  بهای واحد پایه رشته پست فهرست

  
       

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

 ٢٢٠١٠١ دیسکرپنسی سوئیچ. دستگاه ٠٠٠,٠٩۵,٢۴  

 ٢٢٠١٠٣ سلکتور سوئیچ کلیددار. دستگاه ٢,٨٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١٠۴ .LEDچراغ سیگنال  دستگاه ۵۵٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١٠۵ پوش باتن معمولی. دستگاه ٧٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١٠۶ .LEDپوش باتن چراغدار  دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٢  

 ٢٢٠١٠٧ پوش باتن نوع قارچی. دستگاه ۵٨٠,٠٠٠,٣  

 ٢٢٠١٠٨ . LEDدهنده با المپ  ای یا نشان سمافور عقربه دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,١  

 ٢٢٠١٠٩ ای. پنجره ١٠واحد آالرم  دستگاه ١٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١١٠ ای. پنجره ١۶واحد آالرم  دستگاه ٢٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١١١ ای. پنجره ٢٠واحد آالرم  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣۶  

 ٢٢٠١١٢ ای. پنجره ٢۴واحد آالرم  دستگاه ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١١٣ ای. پنجره  ٣۶واحد آالرم  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶۵  

 ٢٢٠١٢٠ سلکتور سوئیچ تا سه وضعیت. دستگاه ١,٢٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠١٢١ سلکتور سوئیچ پنج تا هفت وضعیت. دستگاه ١,٧٠٠,٠٠٠  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵  
متر، با زاویه  گیری آنالوگ آمپرمتر و ولت دستگاه اندازه

 درجه. ٩٠انحراف 
٢٢٠٢٠١ 

 دستگاه ٩,٠٠٠,٠٠٠  
متر، با زاویه  گیری آنالوگ آمپرمتر و ولت دستگاه اندازه

 درجه. ٢۴٠انحراف 
٢٢٠٢٠٢ 

 دستگاه ٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ٩٠متر با زاویه انحراف  گیری آنالوگ فرکانس دستگاه اندازه

 درجه.
٢٢٠٢٠٣ 

 دستگاه ١٨,٧۵٠,٠٠٠  
 ٢۴٠متر با زاویه انحراف  گیری آنالوگ فرکانس دستگاه اندازه

 درجه.
٢٢٠٢٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٨  
به همراه  DCگیری آنالوگ آمپرمتر سیستم  دستگاه اندازه

 درجه. ٩٠شنت، با زاویه انحراف 
٢٢٠٢٠۵ 

 دستگاه ١۶,۵٠٠,٠٠٠  
به همراه  DCگیری آنالوگ آمپرمتر سیستم  دستگاه اندازه

 درجه. ٢۴٠شنت، با زاویه انحراف 
٢٢٠٢٠۶ 

 دستگاه ٧٠٠,٠٠٠,۴  
با زاویه  DCمتر سیستم  گیری آنالوگ ولت دستگاه اندازه

 درجه. ٩٠انحراف 
٢٢٠٢٠٧ 

 دستگاه ١٧,٠٠٠,٠٠٠  
با زاویه  DCمتر سیستم  گیری آنالوگ ولت دستگاه اندازه

 درجه. ٢۴٠انحراف 
٢٢٠٢٠٨ 

 ٢٢٠٢٠٩ . (Rotatory)براکت سنکروچک  دستگاه   
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 فصل بیست و دوم. تجهیزات سیستم کنترل سنتی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  بهای واحد پایه رشته پست فهرست

  
       

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

 ٢٢٠٢١٠ متر. میلی ١۴۴×١۴۴تایی  متر دو ولت دستگاه   

 ٢٢٠٢١١ متر. میلی ١۴۴×١۴۴متر دوتایی  فرکانس دستگاه   

 ٢٢٠٢١٢ متر. میلی ١۴۴×١۴۴سنکروسکوپ با ابعاد   دستگاه ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠٢١٣ متر. میلی ٩۶×٩۶متر دوتایی با ابعاد  ولت  دستگاه   

 ٢٢٠٢١۴ متر. میلی ٩۶×٩۶متر دوتایی با ابعاد  فرکانس دستگاه   

 ٢٢٠٢١۵ متر. میلی ٩۶×٩۶سنکروسکوپ با ابعاد  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۴  

 ٢٢٠٣٠١ تست بالک جریانی یا ولتاژی. دستگاه ٢٣,١٠٠,٠٠٠  

 ٢٢٠٣٠٢ تست هندل جریانی یا ولتاژی. دستگاه   

 ٢٢٠٣٠٣ آالرم صوتی داخل سالن. دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵  

 ٢٢٠٣٠۴ آالرم صوتی محوطه پست. دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵  

 ٢٢٠۴٠١ فاز ولتاژی، جریانی، دما یا فرکانسی. ترانسدیوسر تک دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١۵  

 ٢٢٠۴٠٢ فاز ولتاژی یا جریانی. ترانسدیوسر سه دستگاه   

 ٢٢٠۴٠٣ ترانسدیوسر توان. دستگاه   

 ٢٢٠۴٠۴ ترانسدیوسر دما به همراه ترانسمیتر. دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ٢٢٠۴٠۵ ترانسدیوسر تپ چنجر ترانس. دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١۵  

 دستگاه ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
و چهار  Modbusفاز با قابلیت خروجی  ترانسدیوسر سه
 خروجی آنالوگ.

٢٢٠۴٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶  
کنتاکت  ۴با  AC/DCولت  ٢٢٠تا  ٢۴تایمر با رنج ولتاژی 

 خروجی.
٢٢٠۵٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٢  
و  AC/DCولت  ٢٢٠تا  ٢۴رله کمکی با رنج ولتاژی 

 کنتاکت خروجی. ۴آمپر با  ٧جریان وصل تا 
٢٢٠۵٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴  
و  AC/DCولت  ٢٢٠تا  ٢۴رله کمکی با رنج ولتاژی 

 کنتاکت خروجی. ۴آمپر با  ٧جریان وصل بیش از 
٢٢٠۵٠٣ 
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 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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 ثبات و دیجیتال گیری اندازه فصل بیست و سوم. تجهیزات
 مقدمه

 هاي مذکور در نظر گرفته شده است. در ردیف دستگاه 40و ثبات واقعه 39هاي ثبات خطا دستگاه سنکرون.بهاي تجهیزات الزم براي 1

 باشد. تجهیزات سیستم کنترل نیومریک می فصل دراي  ، آنتن و ملحقات آن داراي ردیف جداگانهGPS.دستگاه 2
 هاي معمولی (غیر موزاییکی) است. .کلیه تجهیزات تابلویی موضوع این فصل براي نصب در تابلو3

در نظر  رانیبازار برق ا يجهت کنتورها رانیشبکه برق ا تیریشرکت مد یابالغ یمشخصات فن نیبراساس آخر 230103  فیرد هايکنتور.4
 گرفته شده است. 

در نظر گرفته شده  Microsoft Officeقابلیت اتصال به  داراي و Windows سیستم عامل براساسثبات وقایع و خطا  افزار تجهیزات م.نر5
 باشند. می هیزات داراي پورت زمانی جهت سنکرونایزینگاین تجاست. 

 ازین تابلو کی از شیب به 230306 تا 230303 يها فیرد مجتمع عیخطا و وقا ثبات يبرا ازیمورد ن يها با توجه به تعداد کارت .چنانچه6
شماره و شرح  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به7.گردد منظور نمی یاضاف يتابلوها يبرا ییبها اضافه هیچگونه ،باشد

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهمختصر 
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 گیري دیجیتال تجهیزات اندازه 01

 تجهیزات آالرم دیجیتال  02

 تجهیزات ثبات وقایع  03

 و توان راکتیوکننده اتوماتیک ولتاژ  تنظیم 04

 تجهیزات مانیتورینگ آنالین 07

٣٩ Fault Recorder 

٤٠ Event Recorder 

                                                           



 ثبات و دیجیتال گیری اندازه فصل بیست و سوم. تجهیزات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ٢٣٠١٠١ .٠٫٢گیری مرکزی با کالس دقت  اندازه  دستگاه دستگاه ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٣٠١٠٢ .٠٫۵گیری مرکزی با کالس دقت  اندازه دستگاه  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ٢٣٠١٠٣ گیری توان اکتیو و راکتیو. کنتور اندازه دستگاه   

 ٢٣٠٢٠١ متر. میلی ٩۶×٩۶با ابعاد  LCDواحد آالرم از نوع  دستگاه   

 ٢٣٠٢٠٢ متر. میلی ١۴۴×١۴۴با ابعاد  LCDواحد آالرم از نوع  دستگاه   

 دستگاه ۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
متر و قابلیت  میلی ٩۶×٩۶با ابعاد  LCDواحد آالرم از نوع 

 ثبت وقایع.
٢٣٠٢٠٣ 

 دستگاه ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
متر و  میلی ١۴۴×١۴۴با ابعاد  LCDواحد آالرم از نوع 

 قابلیت ثبت وقایع.
٢٣٠٢٠۴ 

 ٢٣٠٣٠١ شده برای هر فیدر. ثبات خطای دیجیتال توزیع  دستگاه   

 ٢٣٠٣٠٢ شده برای هر فیدر. ثبات وقایع دیجیتال توزیع  دستگاه   

 دستگاه ١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
تابلو ثبات خطای مجتمع شامل چهار کارت (هر کارت 

 ورودی دیجیتال). ١۶ورودی آنالوگ و  ٨شامل 
٢٣٠٣٠٣ 

 ٢٣٠٣٠۴ کارت اضافی جهت تابلو ثبات خطای مجتمع. دستگاه ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠  

 دستگاه ١,٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
تابلو ثبات وقایع مجتمع شامل چهار کارت (هر کارت 

 ورودی دیجیتال). ٣٢شامل 
٢٣٠٣٠۵ 

 ٢٣٠٣٠۶ کارت اضافی جهت تابلو ثبات وقایع مجتمع. دستگاه ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 دستگاه ١,٠۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
 (AVR)تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت 

. 
٢٣٠۴٠١ 

 دستگاه ١۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
کردن تا شش ترانس تنظیم کننده اتوماتیک  قابلیت موازی

 ولتاژ ترانسفورماتور قدرت.
٢٣٠۴٠٢ 

 دستگاه ٣۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای  IEC 61850قابلیت پروتکل 

AVR. 
٢٣٠۴٠٣ 

 دستگاه ١۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت و فیبر نوری  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 . AVRبرای
٢٣٠۴٠۴ 

 ٢٣٠۴٠۵ ترانس. TAPدهنده شماره  نشان دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١۵  

 ٢٣٠۴٠۶ . (VCR)کننده توان راکتیو کنترل دستگاه ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  

 دستگاه ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  
میلیمتر بدون  ٩۶*٩۶سنکروسکوپ دیجیتال با ابعاد  

  صفحه نمایش پارامترها.
٢٣٠۴١٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مانیتورینگ روغن ترانسفورماتور به صورت برخط 
(OLGM) گیری گازهای  با قابلیت اندازهH2 ،CO ،H2O 

٢٣٠٧٠١ 
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 فصل بیست و چهارم. تجهیزات سیستم کنترل نیومریک 
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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 فصل بیست و چهارم. تجهیزات سیستم کنترل نیومریک 
 مقدمه

در  و شرکت مادر تخصصی توانیر رانیشبکه برق ا تیریشرکت مدهاي  دستورالعمل نیضوابط آخررعایت  براي موضوعات این فصل، .1
 الزامی است. نگیسپاچیراکز دمو و فوق توزیع  انتقال يها ستگاهیا یالزامات حفاظت ي نهیزم

  براي ارتباط اجزاي سیستم نیومریک با یکدیگر و با سیستم اتوماسیون پست (IEC-61850)هاي این فصل پروتکل ارتباطی  در بهاي ردیف .2
تکل مذکور باشد، تمهیدات الزم جهت ارتباط چنانچه در برخی مواردي خاص تجهیزات کنترلی و حفاظتی فاقد پرو .در نظر گرفته شده است

 ها با سیستم به نحوي فراهم شده است که کلیه الزامات طرح شامل کنترل و مونیتورینگ به خوبی تحقق یابد. آن

افزار و  و داراي لیسانس اصلی بوده و همچنین سخت 41هاي این فصل آخرین ویرایش افزارهاي مذکور در ردیف نرم سیستم عامل و .3
 شود.  ملحقات مربوطه از سازنده اصلی تامین می

از نوع  Hardاز نوع کامال صنعتی است.  44ها و کامپیوتر مهندسیHMIیا  43کاربري اپراتور  هاي ، رابط42تجهیزات کامپیوتري شامل سرورها .4
SSD همه اجزاي آن (اعم ازو  45کننده و سیستم از نوع بدون فن خنکMother Board, CPU, RAM, SSD Hard, Power, Case از نوع (

 است.  DCصنعتی و با ولتاژ تغذیه

 و همچنین بهاي افزار و نرم افزار سختالزم اعم از  ملحقات هیبا کل Redundancyبه صورت  یداخل Gateway يبهادر ردیف سرور،  .5
DVD Writer External شده است منظور. 

هاي مورد نیاز دیسپاچنیگ از طریق سرور در نظر گرفته شده است. چنانچه عالوه بر این  هاي این فصل، ارسال سیگنال در بهاي ردیف .6
 و نگیسپاچیدتجهیزات  فصل درهاي مناسب  مورد نیاز باشد، بهاي مربوطه از ردیف RTU47مانند  46سیستم، سیستم انتقال اطالعات افزونه

 شود. منظور می مخابرات

با از دست رفتن تمام سرورها ارتباط با  که ي به طور شود می مستقل از سرورها تامینها  ، این درگاهمد نظر باشد 48خارجی درگاه چنانچه .7
 . هزینه مربوط به درگاه مزبور در بهاي ردیف سرورها منظور نشده است.باشد اسکادا برقرار

 ه خروجی در نظر گرفته شده است.بهاي دو پورت سریال براي درگا .8
رهاي سیستم منظور شده  افزا در بهاي ردیف نرم Redundancy افزار در نظر گرفته شده و بهاي نرم Hot & Standbyسرورها به صورت  .9

 است.
، (BCU)ها  آوري اطالعات بی هاي جمع کیلوولت)، واحد 400و  230هاي سطح انتقال ( هاي انتقال، براي بی در سیستم نیومریک پست .10

 است.  حفاظتمستقل از سیستم 

و  يورود يشده است و برافرض به صورت حداقل  یو خروج يورود تعداد ،(BCU) ها یاطالعات ب يآور جمع يها واحد هیکل يبرا .11
  گردد. لحاظ می بها اضافه صورت به و مربوطه يها فیرد از  Spareو یاضاف یخروج

 است.  50ارتباطات سرورها با سیستم پائین دست به صورت دوبله 49هاي انتقال در سطح سرورها در سیستم نیومریک پست .12

 ه شده است.در نظر گرفت زاتیتجه یتمامارائه گواهی آزمون نوعی معتبر، در بهاي ردیف  .13

٤١ Version 

٤٢ Servers 

٤٣ Operator Work Stations 

٤٤ Engineering Work Station 

٤٥ Fanless 

٤٦ Redundant 

٤٧ Remote Terminal Unit 

٤٨ External Gateway 

٤٩ Station Level 

٥٠ Dual- Lan 

                                                           



 فصل بیست و چهارم. تجهیزات سیستم کنترل نیومریک 
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
د، لذا در ها متصل شو IEDبه  Spareمراه پورت ه کلیه تارهاي فیبر نوري باید در تابلو از طریق کاست مجزا بهبا توجه به اینکه  .14

و نظایر آن، هزینه کاست مورد نیاز در نظر گرفته شده است. همچنین  Common BCUو  BCUها،  هاي مربوط به پورت نوري رله ردیف
در اسناد  مخابرات و نگیسپاچیدتجهیزات  فصل درهاي مناسب  هاي مورد نیاز براي این منظور از ردیف Patch Cordو  Pig Tailهاي  هزینه

 گردد. ارجاع کار منظور می
دیده شده  Tag 2500و تعداد  IEC60870-101و  Modbusو  IEC 61850هاي  ي پروتکل، بهاDCSافزار سیستم  در ردیف مربوط به نرم .15

 هاي مجزایی در نظر گرفته شده است.  هاي اضافه، ردیف Tagها و  است و براي پروتکل

بتوان توسط به توسعه داشت  ازیپست ن در نظر گرفته شده است تا چنانچه DCS ستمیافزارهاي س نرم هیتوسعه پست در کل تیقابل .16
 ستمیس ،افزارهاي مربوطه سخت لیو تکم ستمیس در Object یو معرف Data Baseنوشتن  رینظبا انجام اقدامات الزم افزار ارائه شده و  نرم

DCS داد. هرا توسع 

  شده است. منظور نتنآدو پورت خروجی به همراه  بهاي GPSردیف در  .17
 در نظر گرفته شده است. Operator Work Station فیدر رد دوبل یکیگرافکارت  يبها .18

 شود. منظور میدار  ستاره يها فیبه صورت رد ،است نشده تعریف فصل نیا در که ازین مورد اقالم ریسا و نتریپر و تاپ لپ .19
هاي این فصل منظور نشده  ردیفبرداري و ... در بهاي  هاي مورد نیاز مهندسی، بهره و همچنین آموزش FATو  SATهاي  هزینه آزمایش .20

اندازي لحاظ  دار در فصل عملیات نصب یا فصل آزمون و راه است و در صورت نیاز در زمان تهیه اسناد ارجاع کار به صورت ردیف ستاره
 شود. می

هاي مضاعف و سایر  لیتیه در قالب جداول زیر تعیین شده است و هزینه قابپا يها تیقابلبهاي تجهیزات مندرج در این فصل براساس  .21
 بها تعیین می شود. اضافه هاي ردیفخصوصیات فنی از 

 
    کیومریکنترل ن زاتیتجه هیپا يها تیقابل

  Common BCU: مشخصات 1جدول شماره 

 IEC 61850 IEC 61850 Compatibleداراي عملکرد با استاندارد 

  Ethernet Port داراي پورت اترنت

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

  Programmable LED Indicators با قابلیت برنامه ریزي LEDدهنده  دارا بودن نشان

 Digital Input: 77 Contacts کنتاکت 77تعداد  ورودي دیجیتال: 

 Digital Output: 16 Programmable Contacts کنتاکت قابل برنامه ریزي 16تعداد خروجی دیجیتال: 

  Analog Input: 4 Input 4 to 20 mA آمپر میلی 20تا  4ورودي  4تعداد ورودي آنالوگ: 
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 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
  BCU: مشخصات 2جدول شماره 

 IEC 61850 IEC 61850 Compatibleداراي عملکرد با استاندارد 

 Ethernet Port داراي پورت اترنت

 Graphical HMI (Large Display) )بزرگ(سایز گرافیکی  HMIداراي 

 HMI Command Function from HMIقابلیت فرمان دادن از 

  Synchronizing Function داراي فانکشن سنکرونایزینگ

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

  Programmable LED Indicators با قابلیت برنامه ریزي LEDدهنده   دارا بودن نشان

 Digital Input: 40 Contacts کنتاکت 40 تعداد  ورودي دیجیتال:

 Digital Output: 16 Programmable Contacts کنتاکت قابل برنامه ریزي 16 تعداد خروجی دیجیتال:

 ولتاژ آنالوگ:  يتعداد ورود
 فاز،  ولتاژ سه يکانال برا 3
 نگیزیسنکرونا يکانال برا 1

Analog Input for Voltage: 

3 Chanel for Phases Voltage 

1 Chanel for synchronizing 

 
  هاي در سطح پست : مشخصات سوئیچ3جدول شماره 

 IEC 61850 IEC 61850 Compatibleمنطبق با استاندارد 

 Minimum Ethernet Port: 4 ports پورت اترنت 4داراي حداقل 

 Minimum Fiber Optic Port: 2 ports پورت فیبر نوريداراي حداقل دو 

 On/Off Indicator داراي نمایشگر نشان دهنده خاموش  و روشن

 Port Situation Indicator ها داراي نمایشگر وضعیت پورت

  DC Double Power Supply DCدارا بودن منبع تغذیه دوتایی به صورت 

RSTP Managableو پروتکل  Manageableدارا بودن قابلیت   & RSTP 

 
  هاي در سطح  بی : مشخصات سوئیچ4جدول شماره 

 IEC 61850 IEC 61850 Compatibleمنطبق با استاندارد 

 Minimum Ethernet Port: 8 ports پورت اترنت 8داراي حداقل 

 Minimum Fiber Optic Port: 2 ports داراي حداقل دو پورت فیبر نوري

 On/Off Indicator نمایشگر نشان دهنده خاموش و روشنداراي 

 Port Situation Indicator ها داراي نمایشگر وضعیت پورت

  DC Double Power Supply DC دارا بودن منبع تغذیه دوتایی به صورت 

RSTP Managableو پروتکل  Managableدارا بودن قابلیت   & RSTP 
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 یصنعت وتریکامپ مشخصات: 5جدول شماره 

 Operating Temperature: -20 to +55 C گراد + درجه سانتی55تا  -20داراي عملکرد مناسب در دماي 

 %95% تا 5داراي عملکرد بدون اشکال در رطوبت بین 
Operating Temprature:5-95% RH (non 

condensing) 

  IEC60068-2-27محافظت در مقابل شوك براساس استاندارد 
 50G Half sine inبراي هارد دیسک و فالش مموري حداقل 

11ms 

Shock Protection:  

IEC 60068-2-27  

For CompactFlash and HDD: 50 G half sine, 

11 ms 

 محافظت در مقابل لرزش براساس استاندارد 
IEC 60068-2-24 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.) 

 Grms@ 5~500Hz 2 براي فلش:
 Grms@ 5~500Hz 1براي هارد دیسک:  

Vibration Protection:  

IEC 60068-2-24 (Random 1 Oct./min, 

1hr/axis.)   

For CompactFlash: 2 Grms@ 5~500Hz 

HDD: 1 Grms @ 5 ~ 500 Hz 

 Alarm Relay Output مجهز به رله خروجی آالرم 

 SNMP SNMP Card or Protocolمجهز به کارت یا پروتکل 

 Minimum Core: 4 cores, 2.8 GHz گیگا هرتز 2.8اي و فرکانس  هسته  4حداقل  CPUبا 

 RAM Minimum RAM: 16 GB گیگا بایت  16حداقل 

 Cache Minimum Cash: 4 MBمگابایت حافظه  4حداقل 

 SSD Hard at least 500 GB گیگا بایت فضاي ذخیره اطالعات 500با حداقل  SSDهارد 

 HDMI  Minimum HDMI Port: 1 portپورت  1حداقل 

 VGA Minimum VGA Port: 1 portپورت  1حداقل 

 USB Minimum USB Port: 4 portsپورت  4حداقل 

 کیلوولت ایزوالسیون 2با حداقل  پورت سریال 2حداقل 
Minimum Serial Port: 2 ports, minimum 2 KV 

Ground isolation. 
 Minimum Ethernet Port: 4 ports پورت شبکه اترنت حداقل چهار

  Fanless Aluminum Case کننده محفظه آلومینیومی بدون نیاز به فن خنک

 Industrial Computer Modular Design داراي طراحی ماژوالربراي بخش هاي مختلف کامپیوتر صنعتی

به  Mother Board, CPU, RAM, Hardکلیه تجهیزات نظیر 
 صورت کامال صنعتی

Industrial  

 و قطعات هیکل ي(براساعت  100000حداقل ، MTBFداراي 
 )اجزا

MTBF: Minimum 100,000 hours 

 Audio Output:Line-out Speaker داراي پورت خروجی براي صوت و اسپیکر

 DC DC Power Supplyداراي تغذیه به صورت 

 Windows, Linux Windows, Linux Operating Systemقابلیت کار با سیستم عامل 

 Mouse and Keyboard موس و کیبورد 
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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 به .21

 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 DCS  تجهیزات سیستم 01

 DCSافزارهاي سیستم  نرم 02
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال)بهای 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,١٠۵  
Server  مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی جدول
 مقدمه. ۵شماره 

٢۴٠١٠١ 

  
 دستگاه ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

Engineering Work Station Computer with 
23inch Monitor  مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر

 مقدمه. ۵صنعتی مطابق جدول شماره 

٢۴٠١٠٢ 

  
 دستگاه ١,٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠

Operator Work Station  Computer with two 
23inch Monitors  مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر

 مقدمه. ۵صنعتی مطابق جدول شماره 

٢۴٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶٠۶  
به همراه  KVM (Keyboard Video Mouse)سوئیچ 

 متعلقات.
٢۴٠١٠۴ 

 ٢۴٠١٠۵ .External Gateway دستگاه ١,٢١٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۴٠١٠۶ . GPS (with all necessary) دستگاه ٨١٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۴٠١٠٧ . Fall Back Switches دستگاه   

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴٨۴  
سوئیچ در سطح پست مطابق مشخصات پایه در جدول 

 .٣شماره 
٢۴٠١٠٨ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵۴۵  
سوئیچ در سطح بی مطابق مشخصات پایه در جدول 

 .۴شماره 
٢۴٠١٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٣۵  
های اترنت به پورت فیبر نوری جهت سوئیچ  تبدیل پورت

 در سطح پست و بی.
٢۴٠١١٠ 

 زوج ٨١,٠٠٠,٠٠٠  
زوج پورت اترنت مضاعف جهت سوئیچ در سطح پست و 

 بی.
٢۴٠١١١ 

 زوج ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
زوج پورت فیبر نوری مضاعف جهت سوئیچ در سطح 

 پست و بی.
٢۴٠١١٢ 

 ٢۴٠١١٣ .١مطابق مشخصات پایه جدول شماره  Common BCU دستگاه ٢,٢۵١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۴٠١١۴ .٢مطابق مشخصات پایه جدول شماره  BCU دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢,١٣۵  

  
 مجموعه 

با قابلیت  LEDعدد پورت نشان دهنده  ٨دارا بودن 
 .Common BCUریزی جهت  برنامه

٢۴٠١١۵ 

  
 دستگاه 

 Commonتبدیل پورت اترنت به پورت فیبر نوری جهت 
BCU وBCU. 

٢۴٠١١۶ 

 دستگاه ١۵١,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون جهت 

Common BCU  و.BCU 
٢۴٠١١٧ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١۶  
خروجی   یا دیجیتال  (Input)اضافه بها بابت هر ورودی 

(Output)  دیجیتال جهتCommon BCU  وBCU . 
٢۴٠١١٨ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال)بهای 

  
 دستگاه ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

 ۴٨  ولت به ٢٢٠تا  ١١٠ DC مبدل صنعتی با ولتاژ نامی
ولت متناسب با توان و ولتاژ تغذیه کامپیوترها و  ١٢ولت یا 

 تجهیزات سیستم اتوماسیون.

٢۴٠١١٩ 

  
 دستگاه ٧٠,٠٠٠,٠٠٠

به  RS 422/432/485مبدل پروتکل و پورت مبدل نظیر  
فیبر نوری یا اترنت و یا مبدل اترنت به فیبر نوری و 

 برعکس. 

٢۴٠١٢٠ 

  

 مجموعه ١٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠

افزارها  شامل کلیه نرم DCSافزارهای سیستم  مجموعه نرم
ها و کامپیوتر مهندسی شامل  HMIجهت سرور ها و 

Configuration ،Reconfiguration ،سیستم عامل ،
Redundancy خواندن مقادیر، مشاهده حوادث و ،

آنها و بطور کلی تمامی  Settingاتفاقات، ارتباط با رله ها و 
بنا به نیاز طرح  DCSافزارهایی که برای تکمیل سیستم  نرم

 بر اساس نظر کارفرما و مشاور الزم است.

٢۴٠٢٠١ 

 مجموعه ۵٧٢,٠٠٠,٠٠٠,١  
از  Tagبابت افزایش تعداد  ٢۴٠٢٠١بها به ردیف  اضافه
 عدد. ۶٠٠٠به  ٢۵٠٠

٢۴٠٢٠٢ 
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١٢٠  
 

 

 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 مقدمه

ضوابط خرید و «مندرج در آخرین ویرایش دستورالعمل فنی هاي  براساس اجزا و قابلیتاین فصل هاي  هاي حفاظتی در ردیف رله .1
شرکت مدیریت شبکه ایران و همچنین ضوابط ابالغی شرکت مادر تخصصی توانیر، منظور گردیده است. » هاي حفاظتی مشخصات فنی رله

این مقدمه  18) و بخش دیگري در بند 21هاي حفاظتی (بند  هاي پایه رله قابلیتدر جداول  قید انحصارهاي مهم بدون  برخی از این ویژگی
(به صورت مستقل و یا به این فصل هاي  سایر ردیف ،با توجه به شرایط خصوصی پیمان در صورت نیاز به امکانات بیشترذکر شده است. 

 است.  استفاده قابل صورت امکانات اضافی تعبیه شده در داخل رله)

و  شده استهاي این فصل در نظر گرفته  بهاي ردیف ها در رله Settingو  Configurationهاي مورد نیاز براي  افزار نرمملزومات و تمام  .2
 . هاي فوق لحاظ شده است در ردیف کابل ارتباطی رله و کامپیوترآنها و نیز  Licenseو  Originalافزارهاي  نرمبهاي 

در نظر گرفته شده است،  21مندرج در جداول بند  هیپا يها تیقابلهاي این فصل برمبناي حداقل  هاي دیجیتال رله تعداد ورودي و خروجی .3
 شود. هاي مضاعف لحاظ می هاي قابلیت لذا بهاي مربوط به ورودي و خروجی دیجیتال مورد نیاز مطابق طرح، براساس ردیف

 با قابلیت نظارت بر مدار در هر دو CCS) (TCS51/ لید و تغذیه مربوطهو وصل ک الم بودن مدارات فرمان قطعکننده بر س هاي نظارت رله .4
 هاي مرتبط در این فصل در نظر گرفته شده است. در بهاي ردیف بسته کلید و حالت باز

ثانیه براي بار با ثابت زمانی  میلی 10قطع کمتر از و داراي زمان عملکرد الزم قدرت قطع با  Heavy Dutyبا کنتاکت  52کننده هاي قطع رله .5
)L/R (با کنتاکت  53هاي فرمان بست رله نیهمچن وثانیه  میلی 40کمتر ازHeavy Duty بار با ثابت زمان يبراالزم  قطعقدرت  با) یL/R ( کمتر

به صورت همزمان  54العمل سریعو  Heavy Dutyابلیت با قکنتاکت هاي مذکور فاقد  در صورتیکه رله .در نظر گرفته شده است ثانیه میلی 40از 
ها این قابلیت ایجاد گردد مورد قبول می باشد. در غیر اینصورت (و در صورت نیاز)  بوده، و با تایید سازنده از طریق سري نمودن کنتاکت

 بایست بدون تبعات مالی اضافی دو رله مجزا جهت تامین این قابلیت ارائه گردد. می

 فاز در نظر گرفته شده است. هاي ولتاژي به صورت سه حفاظت .6

 هاي این فصل در نظر گرفته شده است. با توجه به مجاز نبودن تکثیر کنتاکت جهت فرمان تریپ، بهاي کنتاکت الزم در رله .7

 يبرا Bay Unitتعداد کافی بودن،  Bay Unitکارت و در صورت تعداد کافی بودن رله،  یدر صورت کارت 55امپدانس کم حفاظت باسباردر  .8
هاي  ظرفیت باسبار، مطابق با تعداد فیدرهاي پست که در اسناد ارجاع کار با لحاظ کردن توسعه آتی مشخص شده است، از ردیف حداکثر

 گردد.  مربوطه استفاده می

هاي  در بهاي رله لوولت،یک 400 و 230 يدهایکل حفاظت  رلهدر  CBF کیتحر يبرا یاصل يها کنتاکت رله ریبه مجاز نبودن تکث توجهبا  .9
 الزم در نظر گرفته شده است. کنتاکت وجودمربوطه 

مقدور نباشد، بدون نیاز به استفاده از سایر  9و بند  7، تعداد کنتاکت الزم براي تحقق بند رلهبا توجه به محدودیت سازنده  که در صورتی .10
، تکثیر کنتاکت 5هاي کمکی سریع مذکور در بند  ، از طریق برآورد و تامین رلهCBFهاي اصلی جهت اعمال تریپ و تحریک حفاظت  رله

 گردد. هاي مذکور منظور نمی بهایی بابت رله مجاز و قابل انجام است و اضافه

 GPSاه آنتن به همر IRIGBهاي دیفرانسیل طولی دیده شده است وقابلیت سنکرون زمانی با پورت  براي رله External Command تیقابل .11
هاي قابلیت مضاعف در نظر گرفته شده است، بدیهی است رله دیفرانسیل طولی سمت نیروگاه  بصورت ردیف یطول لیفرانسیدهاي  براي رله

 ) متناسب با ولتاژ تغذیه نیروگاه را دارد. DC(حفاظت فیدرهاي نیروگاهی)، قابلیت تغذیه (

٥١ Trip Circuit Supervision / Close Circuit Supervision 

٥٢ Trip Relays 

٥٣ Close Relay 

٥٤ High Speed 

٥٥ Low Impedance 
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دو مرحله   تیمستقل جهت فرکانس و زمان و با قابل میتنظ  مرحله 5 تیبا قابل  یفرکانس يفصل، رله حذف بار ولتاژ نیا يها فیدر رد .12 
نظر گرفته   یک دستگاه در در تالیجید یعدد خروج 8و  يعدد ورود 2متفاوت و با تعداد حداقل  یزمان میفاز با چهار تنظ سه يولتاژ میتنظ

 ریسا ایو  ازیمورد ن یمرحله فرکانس 5 وشش قابلیت حفاظتی فوق و به علت محدودیت سازنده رله،جهت پ که یدر صورت .شده است
 نهیهز ها، تیقابل نیا نیتام یاضاف  يها رله يبرا صرفا بهاي یک دستگاه در ردیف مربوطه منظور گردیده رله فراهم نشود، کیدر  ها تیقابل

  .دیلحاظ نخواهد گرد يگرید
 یخروج عدد  6و  يعدد ورود 2و با تعداد حداقل  يا مرحله 4عملکرد  تیبا قابل ،یانیفصل، رله حذف بار جر نیا يها فیدر رد .13 

  در نظر گرفته شده است. تالیجید
 در نظر گرفته شده است. 56هاي امپدانس باال هزینه مقاومت غیر خطی و مقاومت پایدارکننده در بهاي رله .14

هاي این فصل در نظر گرفته شده است، به صورتی که نیازي به دستگاه مجزا جهت ثبت خطا و وقایع  ا براي رلهقابلیت ثبت وقایع و خط .15
 در پست نباشد.

 و ملحقات مربوطه از سازندگان اصلی و محل تولید مورد تائید، محاسبه شده است. ها هاي این فصل با فرض تامین رله بهاي ردیف .16

 در ،و شرکت توانیر ابالغ شده استشبکه  تیریمربوطه که توسط شرکت مد يها نامه نظر نظام دیتجد نیآخر عالوه بر مواردي که در .17
 فنی ذیل نیز لحاظ گردیده است: موارد فصل نیا يها فیردبهاي 

 .در نظر گرفته شده استها  صورت مستقل از سایر رلهه رله حفاظت کلید، ب ،کیلو ولت 230و  400براي کلیدهاي  .17-1
در نظر گرفته شده  دستگاه کیدر  High Set & Low Setبراي جداگانه  57میتنظ یامکان دو منحنمربوطه با   رله ،ترانس حفاظت جهت .17-2

براي  و دیگري High Setیکی براي رله مستقل ي رله، جهت پوشش حفاظتی مذکور از دو  است. در صورتی که به دلیل محدودیت سازنده
Low Set  گیرد به پیمانکار تعلق می صرفا بهاي یک دستگاهشود، استفاده. 

شده نظر گرفته  در یروگاهین يها دریهاي ف رله يبرا Hardwireصورت  هب ،يافزار نرم يها پیمستقل از تر پیتر گنالیارسال س امکان .17-3
 است.

 400و  230ی براي کلیدهاي کنترل زاتیتجه هیکل ،DCS ستمیذکر شده است، در س زین کیومرین کنترل فصل در که همانگونه .17-4
 .شود ینم انجامها BCUدر داخل  یفانکشن حفاظت نیتام و بوده یهاي حفاظت مستقل از رله BCU کیلوولت در

در نظر گرفته شده  ،خط یطول لیفرانسید رلهرله دیفرانسیل ترانس و  يبرا ،CTمستقل از هر  يورود ،يدیکل 1٫5 يها ستمیس يراب .17-5
 ها نباشد.CT هیثانو انیجر 58جمع کردن به يازینبه نحوي که  .است

آن در نظر گرفته شده است  يها توسعه وبراي کل پست  CBFکافی کنتاکت جهت تریپ و تحریک رله  تعداداین فصل،  هاي براي رله .17-6
 .نباشد اي رله کنتاکتبه تکثیر  يازینکه  يبه نحو

ا ه مع کردن کابلو جشود  مینجا باهم جمع آدر  هر فیدر تا تابلوي حفاظت کشیده و CTهاي مربوط به  کابل امپدانس باالدر حفاظت  .17-7
 . گیرد انجام نمیها  در مارشالینگ

 Lateو  Early Makeاستفاده شده براي حفاظت امپدانس باال از نوع هاي هاي سکسیونر کنتاکت، هاي با آرایش باسبار دوبل براي پست .17-8

Break در نظر گرفته شده است . 
بودن رله و یا عدم  فاز تکفاز در نظر گرفته شده است و در صورت محدودیت سازنده و  حفاظت دیفرانسیل باسبار از نوع سهرله  .17-9

تامین گردیده و صرفا بهاي  فاز تکجهت پوشش قابلیت حفاظتی مربوطه سه رله   باید ي مورد نیاز، میها خروجیامکان پوشش کلیه ورودي و 
 .شده است یک دستگاه در ردیف مربوطه منظور

٥٦ High Impedance 

٥٧ Curve 

٥٨ Merge 
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خروجی دیجیتالی در  6ورودي و  2بصورت سه مرحله تنظیم جریانی زمانی مستقل و با تعداد حداقل  Stand By Earth Faultرله  .17-10

 نظر گرفته شده است. 
 یکنترل سنت ستمیبا س يها ستدر پ فشار متوسط يهاریچگیسوئجهت  )11(گروه  7ره شمامرتبط با جدول مشخصات فنی  هاي رله .18

  (Conventional)    شود  بوده و در مواردي استفاده میثابت  یخروج و  يو تعداد ورودي معین ها تیبا قابل ها رلهدر نظر گرفته شده است. این
  ندارد. یارتباط يها تها و پور پروتکلنیاز به  که
هاي  و ردیففصول از سایر شده است. بهاي تابلوها و لوازم تابلویی  در نظر گرفتههاي حفاظتی  بهاي رله صرفاً این فصل هاي ردیفدر  .19

 شود. منظور میبها  این فهرست در مربوطه
در نظر   DisplaySmallو جهت سایر رله ها از نوع  Large Displayهاي داراي عملکرد کنترلی از نوع  گرافیکی براي رله HMIابعاد  .20

 گرفته شده است.
بهاي هر ورودي دیجیتال یا خروجی دیجیتال بر اساس تعداد ورودي و خروجی مورد استفاده  هاي اضافه مبناي محاسبه هزینه ردیف .21

هاي  ر روي کارتهاي مازاد ب مورد درخواست کارفرما) در پروژه بوده و هزینه مجزایی بابت ورودي و خروجی Spare(وایرینگ شده و تعداد 
گردد. الزم بذکر است درصورت نیاز کارفرما به تامین ورودي و  منظور نمی ،گیرد ها مورد استفاده قرار نمی تجهیزات حفاظتی که در پروژه

و  بایست تعداد ورودي هاي فوق لحاظ شود. لذا پیمانکار می بایست تعداد آن در ردیف ) براي تجهیزات مذکور میSpareخروجی ذخیره (
 هاي اضافی تامین نماید. هاي اصلی و کارت خروجی مورد نیاز پروژه را در قالب رله
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هاي  در قالب جداول زیر تعیین شده است و هزینه قابلیت یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابلهاي مندرج در این فصل براساس  رله .بهاي22

 استفاده خواهد گردید. 11تا  1هاي  هاي مضاعف مندرج در گروه قابلیت هاي ردیفمضاعف و سایر خصوصیات فنی از 
 

 هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت
 و فوق توزیع رله حفاظت دیستانس خطوط انتقال: 1جداول گروه 

 کیلوولت 400و  230خطوط انتقال سطوح ولتاژ  ستانسیرله حفاظت دالف:  1جدول 

 Basic Options of Relay حفاظتیهاي  هاي پایه رله قابلیت

 Quadrilateral حفاظت دیستانس فاز و زمین با مشخصه عملکرد چهار گوش 

 تله پروتکشن جهت حفاظت دیستانس 
Permissive under Reach,  Permissive over 

Reach, Blocking 
 Directional Earth Fault دار  حفاظت خطاي زمین جهت

 Permissive, Blocking دار حفاظت خطاي زمین جهتتله پروتکشن جهت 

 Power Swing Detection امکان تشخیص نوسانات توان از خطا 

 Switch on to Fault اتصال کوتاه روي عملکرد حفاظتی در حالت وصل کلید 

   Broken Conductor  پارگی هادي فاز حفاظت

 Stub Protection رینگیا ي کلیدبراي آرایش یک و نیم  STUBفانکشن 

 Over Voltage, Under Voltage حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ

 Fault Locator خطا  مکانامکان تشخیص 

 One &Three Phase Trip Command فاز  فاز و سه قابلیت ارسال فرمان قطع تک

 Zone Extension امکان توسعه محدوده حفاظتی 

 Fuse Failure قطع فیوزعدم عملکرد در حالت 

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

  Programmable LED Indicators ریزي با قابلیت برنامه LEDدهنده  دارا بودن نشان

 Digital Input: 18Contacts  کنتاکت 18تعداد  ورودي دیجیتال: 

 Digital Output: 21 Contacts ریزي کنتاکت قابل برنامه 21 تعداد خروجی دیجیتال:

 جریان يکانال برا 3کانال 4 تعداد ورودي جریان آنالوگ:
 فازها،

 نوترال، انیجر يکانال برا 1 

Analog Input for Current: 4 Chanel 

3 Chanel for Phases Current 

1 Chanel for Neutral Current 

 فاز کانال براي ولتاژ سه 3 ورودي ولتاژ آنالوگ: تعداد
Analog Input for Voltage:  

3 Chanel for Phases Voltage 
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 لوولتیک 132و  63سطوح ولتاژ  عیخطوط فوق توز ستانسی: رله حفاظت دب 1جدول 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت

 Quadrilateral حفاظت دیستانس با منحنی عملکرد چهار گوش 

 دیستانس  تجهت حفاظتله پروتکشن 
Permissive under Reach, Permissive over Reach, 

Blocking 
 Directional Earth Fault دار جهتحفاظت خطاي زمین 

 Permissive ,.Blocking دار تله پروتکشن جهت حفاظت خطاي زمین جهت

 Power Swing Detection امکان تشخیص نوسان توان 

 Switch on to Fault اتصال کوتاه روي عملکرد حفاظتی در حالت وصل کلید 

 Fault Locator امکان تشخیص مکان خطا 

 Three Phase Trip Command فاز  قابلیت ارسال فرمان قطع سه

 Extension Zone امکان توسعه محدوده حفاظتی 

 Fuse Failure قطع فیوزعدم عملکرد در حالت 

 Auto Recloser براي خطوط هواییعملکرد وصل مجدد کلید 

 Synchro Check عملکرد سنکروچک 

    Over Voltage&Under Voltage  حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ 

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

 Programmable LED Indicators ریزي با قابلیت برنامه LEDدهنده  دارا بودن نشان

 Digital Input: 12 Contacts 12تعداد کنتاکت ورودي دیجیتال حداقل 

 Digital Output: 15 Contacts 15تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال حداقل 

 کانال 4تعداد ورودي جریان آنالوگ: 
 فاز، کانال براي جریان سه 3 
 کانال براي جریان نوترال 1 

Analog Input for Current: 4 Chanel 

3 Chanel for Phases Current 

1 Chanel for Neutral Current 

 ورودي ولتاژ آنالوگ:  تعداد
 فاز، کانال براي ولتاژ سه 3 
 کانال براي سنکرونایزینگ 1

Analog Input for Voltage:  

3 Chanel for Phases Voltage 

1 Chanel for synchronizing 
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   Longitudinal Differentialرله حفاظت دیفرانسیل طولی جداول گروه دو: 
 کیلوولت 400و  230سطوح ولتاژ ی خطوط انتقال طول لیفرانسیرله حفاظت دالف:  2جدول 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت

 Line Differential ترمینال  2حفاظت دیفرانسیل طولی براي 

 Over Voltage & Under Voltage حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ 

 Current Protection Unit واحد حفاظت جریانی

 Switch on to Fault وصل مدار در حالت اتصال کوتاه

 One & Three Phase Trip Command فاز  سهو  فاز تکقابلیت ارسال فرمان قطع 

فرمان خارجی از  2قابلیت ارسال و دریافت حداقل 
 ورودي و خروجی دیجیتالطریق 

External Command 

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 18 Contacts کانال 18: تعداد کنتاکت ورودي دیجیتال

 Digital Output: 25 Contacts کانال 25: تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال

 ل فیبر نورياژوداراي م
اتصال به رله مقابل مطابق با فاصله مندرج  يمناسب برا 

 مدارك   در

I/O Fiber Optic Module  
Proper specifications for connect to other side 

Relays. 

 کانال به ازاي هر کلید 4 تعداد ورودي جریان آنالوگ:
 فاز ،  سه کانال براي جریان سه  

 یک کانال براي جریان نوترال

Analog Input for Current: 4 Chanel for each 

Circuit Breaker 

3 Chanel for Phases Current 

1 Chanel for Neutral Current 
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 کیلوولت 132و  63سطوح ولتاژ خطوط فوق توزیع   Longitudinal Differentialرله حفاظت دیفرانسیل طولی ب:  2جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 Line Differential ترمینال  2حفاظت دیفرانسیل طولی براي 

 Over & Under Voltage حفاظت اضافه و کاهش ولتاژ 

 Current Protection Unit واحد حفاظت جریانی

 Switch on to Fault وصل مدار در حالت اتصال کوتاه

 Three Phase Trip Command فاز قابلیت ارسال فرمان قطع سه

فرمان خارجی از  2قابلیت ارسال و دریافت حداقل 
 ورودي و خروجی دیجیتالطریق 

External Command 

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

 Programmable LED Indicators يزیر برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 8 Contacts کانال 8: تعداد کنتاکت ورودي دیجیتال

 Digital Output: 8 Contacts کانال  8: تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال

اتصال به رله مقابل  يل فیبر نوري مناسب برااژوداراي م
 مدارك مطابق با فاصله مندرج در

I/O Fiber Optic Module  
Proper specifications for connection to other side 

Relays. 

 کانال به ازاي هر کلید  4 تعداد ورودي جریان آنالوگ:
 فاز سهسه کانال براي جریان  

 براي جریان نوترالکانال یک 

Analog Input for Current: 4 Chanel for each 

Circuit Breaker 

3 Chanel for Phases Current 

1 Chanel for Neutral Current 
 ولتاژ آنالوگ: يورودتعداد 

 فاز، سه کانال براي ولتاژ سه
 سنکرونایزینگکانال براي   یک

Analog Input for Voltage: 

3 Chanel for Phases Voltage 

1 Chanel for synchronizing 
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 و راکتور رله حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور: 3جداول گروه 
 کیلوولت 400و  230سطوح ولتاژ انتقال  رله حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورالف:  3جدول 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی پایه رله هاي قابلیت

 Differential Current دیفرانسیلحفاظت 

 Restricted Earth Fault پیچ  خطاي زمین محدود شده جهت دو سیمحفاظت 

 2nd  Harmonic Stabilizer پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم 

 5th Harmonic Stabilizer پایدار در مقابل اضافه تحریک توسط هارمونیک پنجم

 Over load باراضافه حفاظت 

 Over Flux اضافه شار حفاظت 

 Current Protection (3Phases, Earth) فاز فاز و جریان زمین تک حفاظت جریانی سه

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 6 Contacts ورودي  6: کنتاکت ورودي دیجیتالتعداد 

 Digital Output: 14 Contacts خروجی 14: تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال

 تعداد ورودي از ترانس جریان:
 پیچ چهار کانال به ازاي هر سیم

 فاز،  سه کانال براي جریان سه 
 یک کانال براي جریان نوترال

Analog Input for Current: 

4 Chanel for each Secondary Winding Current 

3 Chanel for Phases Current 

1 Chanel for Neutral Current 

  ولتاژ آنالوگ:  يتعداد ورود
 فاز سهسه کانال براي ولتاژ 

Analog Input for Voltage: 

3 Chanel for Phases Voltage 
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 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

 کیلوولت 132و  63سطوح ولتاژ فوق توزیع  دیفرانسیل ترانسفورماتوررله حفاظت ب:  3جدول 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت

 Differential Current حفاظت دیفرانسیل 

 Restricted Earth Fault پیچ  خطاي زمین محدود شده جهت دو سیمحفاظت 

 2nd Harmonic Stabilizer پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم 

 5th Harmonic Stabilizer پایدار در مقابل اضافه تحریک توسط هارمونیک پنجم

 Over Load اضافه بارحفاظت 

 Current Protection (3Phases, Earth) فاز فاز و جریان زمین تک حفاظت جریانی سه

 Fault & Event Recorder بت خطا و واقعه قابلیت ث

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 5Contacts ورودي 5: تعداد کنتاکت ورودي دیجیتال

 Digital Output: 7 Contacts خروجی 7: تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال

 از ترانس جریان:تعداد ورودي 
 پیچ  چهار کانال به ازاي هر سیم

 فاز، سه کانال براي جریان سه
 یک کانال براي جریان نوترال

Analog Input for Current: 

4 Chanel for each Secondary Winding Current 

3 Chanel for Phases Current 

1 Chanel for Neutral Current 

 
 راکتوررله حفاظت دیفرانسیل ج:  3جدول 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت

 Differential Current حفاظت دیفرانسیل 

 Restricted Earth Fault خطاي زمین محدود شده حفاظت 

 2nd Harmonic Stabilizer پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم 

 Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 5 Contacts ورودي 5: تعداد کنتاکت ورودي دیجیتال

 Digital Output: 7 Contacts خروجی  7: تعداد کنتاکت خروجی دیجیتال

 کانال  8تعداد ورودي از ترانس جریان: 
 فاز، دو سري جریان سه

 دو سري جریان نوترال

Analog Input for Current: 8 Chanel  

2 Series 3 Phases Current 

2 series Neutral Current 

 
 
 
 

 
 

 

١٢٨  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

 حفاظت باسبار  هاي رله: 4: جداول گروه 4گروه 
 Central Low Impedance Busbar Protectionرله حفاظت باسبار امپدانس کم متمرکز  الف: 4جدول 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت

 فیدر به رله مرکزي  4جهت اتصال  -حفاظت دیفرانسیل 
Differential Busbar Current  

Connect 4 feeders to Central Relay 
 Programmable LED Indicators   ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 CT Circuit Supervision امکان نظارت بر مدار ترانس جریان 

 Fault&Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

  Zone Check for Double Busbar دوبل باسبار يها شیآرا يواحد حفاظت چک زون برا

 Digital Input: 14 Contacts  يورود  14: تالیجید يکنتاکت ورودتعداد 

 Digital Output: 11 Contacts  یخروج 11:  تالیجید یتعداد کنتاکت خروج

 
 High Impedance Busbar Protection باال رله حفاظت باسبار امپدانس ب:  4جدول 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت

 Differential Busbar Current فاز سهحفاظت دیفرانسیل 

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 CT Circuit Supervision امکان نظارت بر مدار ترانس جریان 

 Fault&Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه 

 Resistance Stabilizer and  Metrosil  یخطریو مقاومت غ  کنندهداریمقاومت پا

 Digital Input: 2 Contacts  يورود 2: تالیجید يتعداد کنتاکت ورود

 Digital Output: 4 Contacts یخروج 4: تالیجید یتعداد کنتاکت خروج
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 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

 لوولتیک 400و 230 يرله حفاظت کلیدها: 5جدول گروه 

 Basic Options of Relay هاي حفاظتی هاي پایه رله قابلیت

 ،فاز حفاظت خرابی کلید به صورت تکفاز و سه
 اي صورت جریانی و کنتاکتی و دو مرحلهه ب 

Circuit Breaker Failure 

2 Steps, Current and Contact Base 

 Pole Discordance ها پلعدم هماهنگی حفاظت 

مراه ه فاز به فاز و تک سهفانکشن وصل مجدد 
 سنکروچک

Three/Single Phase Recloser Function with 

Synchro check 

 Short zone شورت زون  حفاظت

  Fault & Event Recorder قابلیت ثبت خطا و واقعه

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 20 Contacts ورودي 20 :تالیجید يتعداد کنتاکت ورود حداقل

 Digital Output: 17 Contacts خروجی  17: تالیجید یحداقل تعداد کنتاکت خروج

 تعداد ورودي از ترانس جریان:
 پیچ  چهار کانال به ازاي هر سیم

 فاز، سه کانال براي جریان سه
  یک کانال براي جریان نوترال

Analog Input for Current: 

4 Chanel for each Secondary Winding Current 

3 Chanel for Phases Current 

1 Chanel for Neutral Current 

 ولتاژ آنالوگ:  يورود تعداد
 فاز،  سه کانال براي ولتاژ سه

 سنکرونایزینگکانال براي 

Analog Input for Voltage:  

3 Chanel for Phases Voltage 

1 Chanel for synchronizing 

 
 

 هاي جریانی و ولتاژي) (حفاظت ها گروهجداول سایر 
 Directional Over Current and Earth Faultدار  زمین جهت خطاي فاز و  رله حفاظت خطايالف:  6جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 Over Current  انیحفاظت اضافه جر

 Earth Fault  نیزم يحفاظت خطا

  Fault Recorder & Event Recorder ثبت خطا و واقعه  تیقابل

 Programmable LED Indicators                        يزیر  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 6 Contacts  يورود 6: تالیجید يتعداد کنتاکت ورود

 Digital Output: 8 Contacts  یخروج 8: تالیجید یتعداد کنتاکت خروج
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 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

 Over Current and Earth Fault نیزم خطاي فاز و انیحفاظت جر يها رلهب:  6جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 Over Current انیحفاظت اضافه جر

 Earth Fault  نیزم يحفاظت خطا

 2nd Harmonic Stabilizer پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم

  Fault Recorder&Event Recorder واقعه و خطا ثبت تیقابل

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 Digital Input: 3 Contacts  يد ورو 3: تالیجید يتعداد کنتاکت ورود

 Digital Output: 6 Contacts  یخروج 6: تالیجید یتعداد کنتاکت خروج

 
 Over Voltage, Under Voltageاضافه و کاهش ولتاژ  حفاظت يها رلهج:  6جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 There Phase Voltage Protection فاز ولتاژي به صورت سه حفاظت

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

  Fault Recorder&Event Recorder واقعه و خطا ثبت تیقابل

 Digital Input: 2 Contacts  يدورو 2: تالیجید يتعداد کنتاکت ورود

 Digital Output: 6 Contacts  یخروج 6 :تالیجید یتعداد کنتاکت خروج

 ورودي آنالوگ ولتاژ:  تعداد
 فاز،  سه کانال براي ولتاژ سه

Analog Input for Voltage: 

3 Chanel for Phases Voltage 

 
 Sensitive  Earth Fault حساس نیزم خطاي انیحفاظت جر يها رلهد :  6جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 Sensitive Earth Fault  حساس نیزم يحفاظت خطا

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

  Fault Recorder&Event Recorder واقعه و خطا ثبت تیقابل

 Two stage operating قابلیت تنظیم عملکرد بصورت دو مرحله اي 

 Digital Input: 2 Contacts  يدورو 2: تالیجید يکنتاکت ورودتعداد 

 Digital Output: 3 Contacts  یخروج 3: تالیجید یتعداد کنتاکت خروج
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 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 Over Current and Earth Fault نیزم خطاي فاز و انیحفاظت جر يها رلهالف :  7جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 Over Current انیحفاظت اضافه جر

 Earth Fault  نیزم يحفاظت خطا

دارابودن قابلیت وصل مجدد براي فیدرهاي خروجی 
 فوق توزیع هوایی

Auto reclose  

 Under current ت کاهش جریان براي فیدر خازنی ظحفا

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

 2nd Harmonic Stabilizer پایدار در مقابل جریان هجومی توسط هارمونیک دوم

  Fault Recorder&Event Recorder واقعه و خطا ثبت تیقابل

ي و در صورت دوور 2: تالیجید يتعداد کنتاکت ورود
 ورودي 3دارا بودن حفاظت وصل مجدد

Digital Input: 2/3 Contacts 

 Digital Output: 6 Contacts  یخروج 6: تالیجید یکنتاکت خروجتعداد 

 
 Sensitive  Earth Fault حساس نیزم خطاي انیحفاظت جر يها رلهب :  7جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 Sensitive Earth Fault  حساس نیزم يحفاظت خطا

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

  Fault Recorder&Event Recorder واقعه و خطا ثبت تیقابل

 Two stage operating قابلیت تنظیم عملکرد بصورت دو مرحله اي 

 Digital Input: 2 Contacts  يدوور 2: تالیجید يتعداد کنتاکت ورود

 Digital Output: 3 Contacts  یخروج 3: تالیجید یخروجتعداد کنتاکت 

 
 Over Voltage, Under Voltageاضافه و کاهش ولتاژ  حفاظت يها رلهج:  7جدول 

 Basic Options of Relay یحفاظت يها رله هیپا يها تیقابل

 There Phase Voltage Protection فاز ولتاژي به صورت سه حفاظت

 Programmable LED Indicators ریزي  برنامه تینشان دهنده با قابل LEDدارا بودن 

  Fault Recorder&Event Recorder واقعه و خطا ثبت تیقابل

 Digital Input: 2 Contacts  يدورو 2: تالیجید يتعداد کنتاکت ورود

 Digital Output: 6 Contacts  یخروج 6 :تالیجید یتعداد کنتاکت خروج

 ورودي آنالوگ ولتاژ: تعداد
 فاز  سه کانال براي ولتاژ سه

Analog Input for Voltage: 

3 Chanel for Phases Voltage 
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 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به23

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 خطوطدیستانس حفاظت  01

  حفاظت دیفرانسیل طولی 02

 حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور 03

  حفاظت باسبار 04

 حفاظت کلید قدرت  05

 هاي خطوط سایر حفاظت 06

 هاي ترانسفورماتور قدرت سایر حفاظت 07

 حفاظت حذف بار 08

 حفاظت راکتور 09

 حفاظت خازن 10

 هاي فشار متوسط  حفاظت فیدر 11

 تجهیزات جانبی حفاظتی 12

 رله سنکرون سوئیچ و سنکروچک 13
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 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۴  
های پایه  رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال با قابلیت

 الف). ١(جدول 
٢۵٠١٠١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
قابلیت مشخصه عملکرد اضافی مهو برای رله دیستانس 

 حفاظت خطوط انتقال.
٢۵٠١٠٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 دیستانس حفاظت خطوط انتقال.
٢۵٠١٠٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل  

 دیستانس حفاظت خطوط انتقال.
٢۵٠١٠۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 دیستانس حفاظت خطوط انتقال.
٢۵٠١٠۵ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله دیستانس حفاظت خطوط

 انتقال.

٢۵٠١٠۶ 

 عدد ۵٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  
های   توزیع با قابلیت  فوق  رله دیستانس حفاظت خطوط

 ب). ١پایه (جدول 
٢۵٠١٠٧ 

 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠  
قابلیت مشخصه عملکرد اضافی مهو برای رله دیستانس 

 توزیع.  فوق  حفاظت خطوط
٢۵٠١٠٨ 

 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠  
 Shortبا حفاظت  (CBF)واحد حفاظت خرابی کلید 

Zone توزیع.  تعبیه شده در دیستانس خطوط فوق 
٢۵٠١٠٩ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل  

 توزیع.  فوق  دیستانس حفاظت خطوط
٢۵٠١١٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 توزیع.  فوق  دیستانس حفاظت خطوط
٢۵٠١١١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 توزیع.  فوق  دیستانس حفاظت خطوط
٢۵٠١١٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله دیستانس حفاظت

 توزیع.  ق فو  خطوط

٢۵٠١١٣ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٢,٨٣۵  
های پایه  رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال با قابلیت

 الف). ٢(جدول 
٢۵٠٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٧٨٧  
قابلیت حفاظت ترانسفورماتور موجود در زون حفاظتی 

 خط برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال.
٢۵٠٢٠٢ 
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 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
 SNTPو پروتکل  IRIG-Bقابلیت تنظیم زمانی پورت 

 همراه آنتن برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال. به
٢۵٠٢٠٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال.
٢۵٠٢٠۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال.
٢۵٠٢٠۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال.
٢۵٠٢٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط

 انتقال.

٢۵٠٢٠٧ 

 عدد ١,١٠٢,٠٠٠,٠٠٠  
های  توزیع با قابلیت  رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق

 ب). ٢پایه (جدول 
٢۵٠٢٠٨ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٧٨٧  
قابلیت حفاظت ترانسفورماتور موجود در زون حفاظتی 

 توزیع.  خط برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق
٢۵٠٢٠٩ 

  
 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

و پروتکل  IRIG-Bقابلیت تنظیم زمانی پورت 
SNTP همراه آنتن برای رله دیفرانسیل طولی برای  به

 توزیع.  خطوط فوق

٢۵٠٢١٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
 Shortبا حفاظت  (CBF)واحد حفاظت خرابی کلید 

Zone توزیع.  شده در دیفرانسیل طولی خطوط فوق تعبیه 
٢۵٠٢١١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 توزیع.  دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق
٢۵٠٢١٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 توزیع.  دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق
٢۵٠٢١٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 توزیع.  دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق
٢۵٠٢١۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله دیفرانسیل طولی برای خطوط

 توزیع.  فوق

٢۵٠٢١۵ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۴٧٢  
بابت واحد حفاظت دیستانس  ٢۵٠٢٠١بها به ردیف  اضافه

 داخلی.
٢۵٠٢١۶ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۴٧٢  
بابت واحد حفاظت دیستانس  ٢۵٠٢٠٨بها به ردیف  اضافه

 داخلی.
٢۵٠٢١٧ 

 
 

 

١٣۵  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ۶٠۶,۵٠٠,٠٠٠,١  
رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با 

 پیچه. الف)، به صورت دو سیم ٣های پایه (جدول  قابلیت
٢۵٠٣٠١ 

 عدد ١,٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با 

 پیچه. الف)، به صورت سه سیم ٣های پایه (جدول  قابلیت
٢۵٠٣٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,۶٧٧,٢

رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با 
الف)، به صورت چهار  ٣های پایه (جدول  قابلیت

 پیچه. سیم

٢۵٠٣٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,٢,٩٩٢  
رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با 

 پیچه. الف)، به صورت پنج سیم ٣های پایه (جدول  قابلیت
٢۵٠٣٠۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ترانسفورماتور انتقال.
٢۵٠٣٠۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ترانسفورماتور انتقال.
٢۵٠٣٠۶ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت ترانسفورماتور انتقال.
٢۵٠٣٠٧ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله حفاظت ترانسفورماتور انتقال 
٢۵٠٣٠٨ 

 عدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور فوق توزیع با 

 پیچه. دو سیم  ب)، به صورت ٣های پایه (جدول  قابلیت
٢۵٠٣٠٩ 

 عدد ۵١٢,٠٠٠,٠٠٠,١  
رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور فوق توزیع با 

 پیچه. سه سیم  ب)، به صورت ٣های پایه (جدول  قابلیت
٢۵٠٣١٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 توزیع.  حفاظت ترانسفورماتور فوق
٢۵٠٣١١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 توزیع.  حفاظت ترانسفورماتور فوق
٢۵٠٣١٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 توزیع.  حفاظت ترانسفورماتور فوق
٢۵٠٣١٣ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output) دیجیتال برای رله حفاظت ترانسفورماتور فوق  

 توزیع.

٢۵٠٣١۴ 

  
 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠

فاز، با مشخصه امپدانس باال  رله دیفرانسیل باسبار سه
(High Impedance) های پایه  با امکانات و قابلیت

 ب). ۴(جدول 

٢۵٠۴٠١ 

 
 

 

١٣۶  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٩٨۵,۵

فاز متمرکز با مشخصه امپدانس کم  رله دیفرانسیل باسبار سه
(Central Low Impedance) های  با امکانات و قابلیت

 الف) . ۴پایه (جدول 

٢۵٠۴٠٢ 

 عدد ۶٩٣,٠٠٠,٠٠٠  
فیدر دیگر به حفاظت باسبار  ۴امکانات اضافی برای اتصال 

 فاز متمرکز امپدانس کم. رله دیفرانسیل سه
٢۵٠۴٠٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 دیفرانسیل باسبار.
٢۵٠۴٠۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 
 دیفرانسیل باسبار.

٢۵٠۴٠۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 دیفرانسیل باسبار.
٢۵٠۴٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

خروجی   یا ) دیجیتال Inputبها بابت هر ورودی ( اضافه
)Outputفاز متمرکز  ) دیجیتال برای رله دیفرانسیل سه

 امپدانس کم.

٢۵٠۴٠٧ 

 عدد ۴٧٢,٠٠٠,٠٠٠  
های پایه  کوپلر با قابلیت رله حفاظت جریانی فیدر باس

 ب). ۶(جدول 
٢۵٠۴٠٨ 

 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠  
با حفاظت  (CBF)واحد حفاظت خرابی خطای کلید 

Short Zone کوپلر. برای رله حفاظت جریانی فیدر باس 
٢۵٠۴٠٩ 

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای رله  (BCU) گرافیکی HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 
 کوپلر. حفاظت جریانی فیدر باس

٢۵٠۴١٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 کوپلر. حفاظت جریانی فیدر باس
٢۵٠۴١١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 کوپلر. حفاظت جریانی فیدر باس
٢۵٠۴١٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 کوپلر. حفاظت جریانی فیدر باس
٢۵٠۴١٣ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر

 کوپلر. باس

٢۵٠۴١۴ 

 ٢۵٠۵٠١ ).۵های پایه (جدول  رله حفاظت کلید با قابلیت عدد ١,٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت کلید.
٢۵٠۵٠٢ 

 
 

 

١٣٧  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت کلید.
٢۵٠۵٠٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت کلید.
٢۵٠۵٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله حفاظت کلید 
٢۵٠۵٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٩۴۵  
توزیع و یا فیدر    دار در خطوط فوق رله اضافه جریان جهت

 الف). ۶های پایه (جدول  نیروگاهی با قابلیت
٢۵٠۶٠١ 

  
 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠

با حفاظت  (CBF)واحد حفاظت خرابی خطای کلید 
Short Zone  دار در خطوط  برای رله اضافه جریان جهت

 توزیع و یا فیدر نیروگاهی.   فوق

٢۵٠۶٠٢ 

  
 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

برای رله   (BCU)گرافیکی  HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 
توزیع و یا فیدر    دار در خطوط فوق اضافه جریان جهت

 نیروگاهی.

٢۵٠۶٠٣ 

  
 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠

با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 
توزیع و یا فیدر    دار در خطوط فوق اضافه جریان جهت

 نیروگاهی.

٢۵٠۶٠۴ 

  
 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠

با پورت اترنت برای رله  IEC 61850برای قابلیت پروتکل 
توزیع و یا فیدر    دار در خطوط فوق اضافه جریان جهت

 نیروگاهی.

٢۵٠۶٠۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله اضافه 

 توزیع و یا فیدر نیروگاهی.   دار در خطوط فوق جریان جهت
٢۵٠۶٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی     (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output) دار در  دیجیتال برای رله اضافه جریان جهت

 توزیع و یا فیدر نیروگاهی.   خطوط فوق

٢۵٠۶٠٧ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به 

 فاز. صورت سه
٢۵٠٧٠١ 

  
 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠

با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 
حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت 

 فاز. سه

٢۵٠٧٠٢ 

  
 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠

با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 
حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت 

 فاز. سه

٢۵٠٧٠٣ 

 
 

 

١٣٨  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠

پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 
حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت 

 فاز. سه

٢۵٠٧٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال رله حفاظت فیدر ترانس درآرایش یک

 فاز. و نیم کلیدی به صورت سه

٢۵٠٧٠۵ 

  
 عدد ۵٣۵,۵٠٠,٠٠٠

رله حفاظت خطای زمین محدودشده ترانس از نوع با 
 High Impedance Restricted Earth)امپدانس باال 

Fault) . 

٢۵٠٧٠۶ 

  
 عدد ۵٣۵,۵٠٠,٠٠٠

شده ترانس از نوع با  رله حفاظت خطای زمین محدود
 Low Impedance Restricted Earth)امپدانس پایین 

Fault)  با فانکشن مجزا جهت سمتHV  وLV .ترانس 

٢۵٠٧٠٧ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 شده ترانس. حفاظت خطای زمین محدود
٢۵٠٧٠٨ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 شده ترانس. حفاظت خطای زمین محدود
٢۵٠٧٠٩ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 شده ترانس. حفاظت خطای زمین محدود
٢۵٠٧١٠ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت خطای زمین

 شده ترانس. محدود

٢۵٠٧١١ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
های پایه  ترانس با قابلیت HVرله حفاظت جریانی سمت 

 ب). ۶(جدول 
٢۵٠٧١٢ 

  
 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠

  با حفاظت (CBF)واحد حفاظت خرابی خطای کلید 
Short Zone  برای رله حفاظت جریانی سمتHV 

 ترانس.

٢۵٠٧١٣ 

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای رله  (BCU)گرافیکی  HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 

 ترانس. HVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧١۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 ترانس. HVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧١۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 ترانس. HVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧١۶ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 ترانس. HVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧١٧ 

 
 

 

١٣٩  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت جریانی سمتHV 

 ترانس.

٢۵٠٧١٨ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
های پایه  ترانس با قابلیت LVرله حفاظت جریانی سمت 

 ب). ۶(جدول 
٢۵٠٧١٩ 

 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠  
با حفاظت  (CBF)واحد حفاظت خرابی خطای کلید 

Short Zone  برای رله حفاظت جریانی سمتLV .ترانس 
٢۵٠٧٢٠ 

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای رله  (BCU)گرافیکی  HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 

 ترانس. LVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧٢١ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٢۶

یا  (Over/Under Voltage)واحد حفاظت ولتاژی 
برای رله حفاظت  فاز و زمین دار سه حفاظت جریانی جهت

 ترانس.  LVجریانی سمت 

٢۵٠٧٢٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 ترانس.  LVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧٢۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 ترانس.  LVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧٢۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 ترانس.  LVحفاظت جریانی سمت 
٢۵٠٧٢۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت جریانی سمتLV 

   ترانس.

٢۵٠٧٢٧ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
پیچ ثالثیه ترانس با  رله حفاظت جریانی سمت سیم

 ب). ۶های پایه (جدول  قابلیت
٢۵٠٧٢٨ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 پیچ ثالثیه ترانس. حفاظت جریانی سمت سیم
٢۵٠٧٢٩ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 پیچ ثالثیه ترانس. حفاظت جریانی سمت سیم
٢۵٠٧٣٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 پیچ ثالثیه ترانس. حفاظت جریانی سمت سیم
٢۵٠٧٣١ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت جریانی سمت

 پیچ ثالثیه ترانس. سیم

٢۵٠٧٣٢ 

 عدد ۴٧٢,٠٠٠,٠٠٠  
 & High set)فاز ترانسفورماتور  رله اضافه جریان تک

Low set Over Current).   
٢۵٠٧٣٣ 

 
 

 

١۴٠  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 فاز ترانسفورماتور. اضافه جریان تک
٢۵٠٧٣۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 
 فاز ترانسفورماتور. اضافه جریان تک

٢۵٠٧٣۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله اضافه 

 فاز ترانسفورماتور. جریان تک
٢۵٠٧٣۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output) فاز  دیجیتال برای رله اضافه جریان تک

 ترانسفورماتور.

٢۵٠٧٣٧ 

 عدد ۴٠٩,٠٠٠,٠٠٠  
 (Sensitive Earth Fault)رله جریان زمین حساس 

 د). ۶(جدول  های پایه باقابلیت
٢۵٠٧٣٨ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 جریان زمین حساس.
٢۵٠٧٣٩ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 جریان زمین حساس.
٢۵٠٧۴٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله جریان 

 زمین حساس.
٢۵٠٧۴١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله جریان زمین حساس 
٢۵٠٧۴٢ 

 ٢۵٠٧۴٣ .(Standby Earth Fault)رله جریان زمین  عدد ۴٠٩,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 .(Standby Earth Fault) جریان زمین
٢۵٠٧۴۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 .(Standby Earth Fault) جریان زمین
٢۵٠٧۴۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله جریان 

 .(Standby Earth Fault)زمین 
٢۵٠٧۴۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output) دیجیتال برای رله جریان زمین (Standby 

Earth Fault)  

٢۵٠٧۴٧ 

 عدد ۵٣۵,۵٠٠,٠٠٠  
 ۶های پایه (جدول  رله حفاظت ولتاژی ترانس با قابلیت

 ج).
٢۵٠٧۴٨ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ولتاژی ترانس.
٢۵٠٧۴٩ 

 
 

 

١۴١  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ولتاژی ترانس.
٢۵٠٧۵٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت ولتاژی ترانس.
٢۵٠٧۵١ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله حفاظت ولتاژی ترانس 
٢۵٠٧۵٢ 

 عدد ۶٩٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ۴ای و ولتاژ  مرحله ۵رله حذف بار اضافه و کاهش فرکانس 

   . Frequency/Voltage Load Sheddingمرحله ای 
٢۵٠٨٠١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حذف بار اضافه و کاهش ولتاژ و فرکانس.
٢۵٠٨٠٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حذف بار اضافه و کاهش ولتاژ و فرکانس.
٢۵٠٨٠٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله حذف 

 بار اضافه و کاهش ولتاژ و فرکانس.
٢۵٠٨٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حذف بار اضافه وکاهش ولتاژ
 و فرکانس.

٢۵٠٨٠۵ 

 ٢۵٠٨٠۶ .Load Sharingرله حفاظت جریانی حذف بار ترانس  عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله   IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی حذف بار ترانس.
٢۵٠٨٠٧ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی حذف بار ترانس.
٢۵٠٨٠٨ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
اتوماسیون برای رله پورت اضافی ارتباطی با سیستم 

 حفاظت جریانی حذف بار ترانس.
٢۵٠٨٠٩ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

) دیجیتال یا خروجی Inputبها بابت هر ورودی ( اضافه
)Output دیجیتال برای رله حفاظت جریانی حذف بار (

 ترانس.

٢۵٠٨١٠ 

 عدد ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
رله حفاظت دیفرانسیل راکتور با مشخصه امپدانس کم 

(Low Impedance) ج).٣با قابلیت پایه (جدول  فاز و سه 
٢۵٠٩٠١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت دیفرانسیل راکتور.
٢۵٠٩٠٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت دیفرانسیل راکتور.
٢۵٠٩٠٣ 

 
 

 

١۴٢  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت دیفرانسیل راکتور.
٢۵٠٩٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله حفاظت دیفرانسیل راکتور 
٢۵٠٩٠۵ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۶های پایه (جدول  رله حفاظت جریانی راکتور با قابلیت

 ب).
٢۵٠٩١١ 

 عدد ۶٣,٠٠٠,٠٠٠  
با حفاظت  (CBF)واحد حفاظت خرابی خطای کلید 

Short Zone .برای رله حفاظت جریانی راکتور 
٢۵٠٩١٢ 

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای رله  (BCU)گرافیکی  HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 

 حفاظت جریانی راکتور.
٢۵٠٩١٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی راکتور.
٢۵٠٩١۴ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٢۶  
برای رله  (Over/Under voltage)واحد حفاظت ولتاژی 

 حفاظت جریانی راکتور.
٢۵٠٩١۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی راکتور.
٢۵٠٩١۶ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت جریانی راکتور.
٢۵٠٩١٧ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله حفاظت جریانی راکتور 
٢۵٠٩١٨ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۵٣۵  
 ۶های پایه (جدول  رله حفاظت ولتاژی راکتور با قابلیت

 ج).
٢۵٠٩١٩ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ولتاژی راکتور.
٢۵٠٩٢٠ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ولتاژی راکتور.
٢۵٠٩٢١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت ولتاژی راکتور.
٢۵٠٩٢٢ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله حفاظت ولتاژی راکتور 
٢۵٠٩٢٣ 

  
 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠

های پایه (جدول  رله حفاظت جریانی فیدر خازنی با قابلیت
 Under)جریان کم  همراه واحدهای حفاظت ب) به ۶

Current) 

٢۵١٠٠١ 

 
 

 

١۴٣  
 

 



 فصل بیست و پنجم. تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای رله  (BCU)گرافیکی  HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 

 حفاظت جریانی فیدر خازنی.
٢۵١٠٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٢۶

یا  (Over/Under Voltage)ژ  واحد اضافه و کاهش ولتا
دار فاز و زمین برای رله حفاظت  اضافه جریان جهت
 جریانی فیدر خازنی.

٢۵١٠٠۶ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی فیدر خازنی.
٢۵١٠٠٧ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی فیدر خازنی.
٢۵١٠٠٨ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت جریانی فیدر خازنی.
٢۵١٠٠٩ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output) .دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر خازنی 
٢۵١٠١٠ 

 عدد ۵٣۵,۵٠٠,٠٠٠  
جهت  (Unbalancy)رله حفاظت نامتعادلی جریان 

 فیدرهای خازنی.
٢۵١٠١١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

Unbalancy .فیدر خازنی 
٢۵١٠١٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

Unbalancy .فیدر خازنی 
٢۵١٠١٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

Unbalancy .فیدر خازنی 
٢۵١٠١۴ 

 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢  
دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه

(Output)  دیجیتال برای رلهUnbalancy .فیدرخازنی 
٢۵١٠١۵ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط با 

 ب). ۶های پایه (جدول  قابلیت
٢۵١١٠١ 

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای رله  (BCU)گرافیکی  HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 

 حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط.
٢۵١١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,٩۴  
واحد وصل مجدد برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی 

 فشار متوسط.
٢۵١١٠۴ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط.
٢۵١١٠۵ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط.
٢۵١١٠۶ 

 
 

 

١۴۴  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط.
٢۵١١٠٧ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر خروجی

 فشار متوسط.

٢۵١١٠٨ 

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
کوپلر فشار متوسط با  های باس رله حفاظت جریانی فیدر

 ب). ۶های پایه (جدول  قابلیت
٢۵١١٠٩ 

 عدد ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای رله  (BCU)گرافیکی  HMIقابلیت فانکشن کنترلی با 

 کوپلر فشار متوسط. های باس حفاظت جریانی فیدر
٢۵١١١٠ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٢۶  
برای رله  (Over/Under voltage)واحد حفاظت ولتاژی 

 کوپلر فشار متوسط. های باس حفاظت جریانی فیدر
٢۵١١١١ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 کوپلر فشار متوسط. های باس حفاظت جریانی فیدر
٢۵١١١٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 کوپلر فشار متوسط. های باس حفاظت جریانی فیدر
٢۵١١١٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 کوپلر فشار متوسط. های باس حفاظت جریانی فیدر
٢۵١١١۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output) های  دیجیتال برای رله حفاظت جریانی فیدر

 کوپلر فشار متوسط. باس

٢۵١١١۵ 

 عدد ٠٠٠,٠٠٠,۵٣۵  
های پایه  رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط با قابلیت

 ج). ۶(جدول 
٢۵١١١۶ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط.
٢۵١١١٧ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط.
٢۵١١١٨ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 

 حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط.
٢۵١١١٩ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

دیجیتال یا خروجی  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار

 متوسط.

٢۵١١٢٠ 

  
 عدد ۴٧٢,٠٠٠,٠٠٠

 Sensitive Earth)رله حفاظت جریان زمین حساس 
Fault) های پایه  جهت فیدرهای فشار متوسط با قابلیت

 د). ۶(جدول 

٢۵١١٢١ 

 
 

 

١۴۵  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت فیبر نوری برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط.
٢۵١١٢٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
با پورت اترنت برای رله  IEC 61850قابلیت پروتکل 

 حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط.
٢۵١١٢٣ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠,٠٠٠  
پورت اضافی ارتباطی با سیستم اتوماسیون برای رله 
 حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط.

٢۵١١٢۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٠٠٠,١٢

خروجی   یا دیجیتال  (Input)بها بابت هر ورودی  اضافه
(Output)  دیجیتال برای رله حفاظت جریان زمین حساس

 جهت فیدرهای فشار متوسط.

٢۵١١٢۵ 

 عدد ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  
های پایه  رله حفاظت جریانی فیدر فشار متوسط با قابلیت

 الف).-٧(جدول 
٢۵١١٢۶ 

 عدد ٩٩,٠٠٠,٠٠٠  
رله حفاظت جریان زمین حساس فیدر فشار متوسط با 

 ب).-٧های (جدول  قابلیت
٢۵١١٢٧ 

 عدد ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  
های پایه  رله حفاظت ولتاژی فیدر فشار متوسط با قابلیت

 ج).-٧(جدول 
٢۵١١٢٨ 

 ٢۵١٢٠١ کنتاکت. ۴رله تریپ با  عدد ۴٧,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات تریپ 

(Trip Circuit Supervision Relay) . 
٢۵١٢٠٢ 

 ٢۵١٢٠٣ کنتاکت. ۴با  (Close)رله وصل  عدد ۴٧,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات 

 .(Close Circuit Supervision Relay) وصل
٢۵١٢٠۴ 

 ٢۵١٢٠۵ بصورت دستی و الکتریکی. Resetرله الک اوت با قابلیت  عدد ۶٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۵١٢٠٧ کنتاکت. ۴ثانیه با  میلی ١٠رله کمکی سرعت باال کمتر از  عدد ۴٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۵١٢٠٨ کنتاکت. ٨ثانیه با  میلی ١٠رله کمکی سرعت باال کمتر از  عدد ۵٣,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ١١٩,٠٠٠,٠٠٠  
کنتاکت و  ۴ثانیه با  میلی ١٠کمکی سرعت باال کمتر از  رله

 .(Flag) دارای پرچم
٢۵١٢٠٩ 

  
 عدد 

ترانس ولتاژ به صورت   رله کمکی جهت نظارت برمدار
 .(Fuse Failure)فاز  تک

٢۵١٢١١ 

 ٢۵١٢١٢ تست بالک با چهارده کنتاکت. عدد ٠٠٠,٠٠٠,۵۶  

 ٢۵١٢١٣ .٢۵١٢١٢تست هندل مناسب برای ردیف  عدد ٩٢,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٧٨,٠٠٠,٠٠٠  
تست بالک با چهارده کنتاکت با قابلیت اتصال کوتاه ثانویه 

 ترانس جریان.
٢۵١٢١۴ 

 
 

 

١۴۶  
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 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ٢۵١٢١۵ .٢۵١٢١۴تست هندل مناسب برای ردیف  عدد ٠٠٠,٠٠٠,١٣۵  

 ٢۵١٣٠١ رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت. عدد   

 ٢۵١٣٠٢ رله سنکروچک. عدد ٠٠٠,٠٠٠,٣۶۶  

 
 

 

١۴٧  
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١۴٨  
 

 

 مخابراتفصل بیست و ششم. تجهیزات دیسپاچینگ و 
 مقدمه

هاي انتقال و فوق توزیع داشته و تجهیزات و  هاي پست .این فصل اختصاص به تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات مورد استفاده در پروژه1
 است. نشده منظور در این فصل NMSافزار  و نرم ها شرکتطرح جامع مخابرات  هاي پروژه دیسپاچینگ، مراکز با مرتبط افزارهاي نرم

 باشد. .تجهیزات مندرج در این فصل با لحاظ آخرین ضوابط ابالغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر می2

 سنتی کنترلتجهیزات سیستم فصل  هاي دیفرمنظور  ینا يبرا و نشده گرفته نظر در یکمک رله و ترانسدیوسر ،فصل ینا هاي ردیف .در3
 قابل استفاده است.

 است. شده استفاده نوري یبرارتباط با بستر ف يبرا NG-SDH یزاتفصل از تجه ینا هاي .در ردیف4
عدد کارت  یک ،کیلومتر) 80براي مسافت  SFP(با لحاظ ماژول  ينور پورتبا لحاظ دو  SDH-NG یزاتمرتبط با تجه يها یفرد .بهاي5

E1 پورت، 8با  اترنتعدد کارت  یک پورت، 21 يداراDual Power Supply  وDual CPU (Cross Connection)  است شده گرفته نظر در. 
عدد کارت  یکبا لحاظ  و  Dual Power Supply ،Dual CPU (Cross Connection)به صورت PDH یزاتمرتبط با تجه يها یفرد .بهاي6

E1 است شده گرفته نظر در پورت، 4 يدارا. 
 شده گرفته نظر در یحفاظت فرامینمجموعه  یکو  دیتا یسسرو یکصحبت،  سرویس یک یتقابل با کاناله، یک آنالوگ  PLCيها .ترمینال7

 است.

 شده گرفته نظر در حفاظتی فرامینمجموعه  یکو  دیتا یسسرو دوصحبت،  یسسرو دو یت، با قابلنالهکا دو آنالوگ  PLCيها .ترمینال8
 .است

 G703 یلاز قب یجیتالد هاي کانالاتصال به  یتقابل یستمعدد منظور شده و س 4 ینتعداد فرام یجیتال،د پروتکشنتله  هاي سیستم .در9

E1,G703 64Kbps  جهت اتصال به  آنالوگ هاي پورت يدارا ینهمچن ها سیستم ینباشد. ا یرا دارا م ينور هاي تاربه  یماتصال مستق یاو
 باشند. می PLC یستمس
 بروز درصورت. اند شدهدر نظر گرفته  یهثان یلیم 10 تا یزير برنامه یتقابل با 59ارسال زمانمدت  آنالوگ، پروتکشن  تله هاي سیستم کلیه .در10

 هاي کنتاکتباشند. تعداد  یرا دارا م Event Recorderو Time Tagارائه  یتمتصل به آن قابل PLC ترمینالبه همراه  TPS یستمس خطا،
Receive  هر فرمان  ازايبهSend  در هر  ضمنا است،  شدهعدد در نظر گرفته  2به تعدادTPS ازايبه  ،آنالوگ یا دیجیتال از نوع چهارفرمانه 

 .است شده منظور 60فرمان کنتاکت عدد Send، 8عدد فرمان  4ارسال 
 يها در پست یتو ترانز  CPUو یهتغذ يها در کارت 62یدوگانگ و VOIP ,SIP ياز تکنولوژ یبانیپشت قابلیت با PABX 61تلفنمرکز  .بهاي11
 .است شده گرفته نظردر  یانیم

الیسنس  از کدام هر ازعدد  یک همراه به و  DI +32 DO +32 AI 128از  یبانیپشت قابلیت با ،RTU راه دور هاي پایانهمرتبط با  CPU .کارت12
، AIدیتاپونت (شامل  700با امکان پشتیبانی از حداقل  DNP3.0و  IEC 101 ,IEC 104 ،Modbus ،IEC61850 ،Indactic 2033 هاي پروتکل

DI، AO وDOاست شده گرفته نظر ) در.  
قادر است اطالعات را با رنج  کهنظر گرفته شده  در 63نامتعادل هاي سیستم يبرا IEC-101براساس استاندارد  یداخل مودم ردیف يبها.13

 . یدنما پشتیبانی 9600b/s یا 100b/sسرعت از 

٥٩ Transmission Time 

٦٠ Command 

٦١ Private Automatic Branch Exchange 

٦٢ Redundancy 

٦٣ Unbalance 
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به  اصلی صورت به و تست  Configuration و Settingجهت  یازمورد ن هاي افزار نرم کلیهراه دور  هاي پایانهمرتبط با  CPU یفرد يبها .در14

 در نظر گرفته شده است.  Serial Numberهمراه 

 قابل فصل این هاي ورودي و خروجی) در کارتبا پایانه راه دور (بدون لحاظ  مرتبط هاي ردیف نیاز،به  بستهمبدل پروتکل  تجهیز .براي15
 . می باشد استفاده

ولت و باتري،  48بدنه و ملحقات داخلی تابلوها و براي شارژر  هاي فصول اسکادا، ردیفو  یمخابرات هاي تجهیزات داخلی تابلو رايب.16
 است.باتري اسیدي و نیکل کادمیوم قابل استفاده  هاي فصول شارژر، ردیف

هاي  در صورت نیاز ردیف نشده و یففصل تعر ینا يها یفدر رد دیجیتال PLCترانک و  مایکروویو، رادیو، روتر، DWDM .تجهیزات17
 تواند استفاده شود. دار می ستاره

 منطبق با دستورالعمل ابالغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران منظور گردیده است. 260341و  260340. مشخصات فنی ردیف 18
منظور گردیده  PDHو  SDHکیلومتر و جهت کاربردهاي غیر از تجهیز  80براي مسافت  SFPمرتبط با ماژول  260350. ردیف شماره 19

 است.
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به20

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 مبدل و مودم دور، راه انهیپا 01

02 PLC/TPS 

 ينور بریف ویپسو  ویاکت زاتیتجه 03

 VHFییویراد زاتیتجه 04

 )IP Baseمرکز تلفن (آنالوگ و زاتیتجه 05

 مانیتورینگ شرایط محیطی 06

 مپدانساواحد تطبیق  07

 
 

 

١۴٩  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٢۶٠١٠١ .  Modular RTUسابرک پایانه راه دور مدوالر  دستگاه ١٣٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٢ مرتبط با پایانه راه دور. (DI)ورودی دیجیتال  ١۶کارت با  عدد ٣١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٣ مرتبط با پایانه راه دور. (DO)خروجی دیجیتال  ٨کارت با  عدد ٣١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠۴ مرتبط با پایانه راه دور. (AI)ورودی دیجیتال  ٨کارت با  عدد ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠۵ مرتبط با پایانه راه دور. (AO)خروجی آنالوگ  ٢کارت با  عدد ٠٠٠,٠٠٠,١١۴  

 ٢۶٠١٠۶ مرتبط با پایانه راه دور همراه متعلقات. CPUکارت  عدد ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٧ کارت منبع تغذیه مرتبط با پایانه راه دور. عدد ٧٢,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ۶٠,٠٠٠,٠٠٠  
مرتبط با پایانه  RTUکارت فیبر نوری جهت توسعه باس 

 راه دور.
٢۶٠١٠٨ 

  
 عدد 

اضافی مرتبط با پایانه  Communication Moduleکارت 
 راه دور.

٢۶٠١٠٩ 

  
 عدد 

مرتبط با پایانه  IEC 61850  افزار برای پروتکل الیسنس نرم
 راه دور.

٢۶٠١١٠ 

 ٢۶٠١١١ برای پایانه راه دور. Indactic 2033الیسنس پروتکل  عدد   

 ٢۶٠١١۵ برای پایانه راه دور. Hitachi الیسنس پروتکل عدد   

 عدد ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
برای پایانه راه  PLC Functionبه همراه  HMIالیسنس 

 دور.
٢۶٠١١۶ 

 ٢۶٠١١٧ به همراه آنتن مربوطه برای پایانه راه دور. GPSکارت  عدد ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١١٨ برای پایانه راه دور.  PLC Functionالیسنس عدد ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١١٩  مرتبط با پایانه راه دور. FSK Modemکارت  عدد ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠١٢٠ . External FSK Modem عدد ١۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٢٠١ وات. ٨٠، آنالوگ، دو کاناله،  PLCترمینال دستگاه ١,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٢٠٢ وات. ۴٠، آنالوگ، دو کاناله،  PLCترمینال دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١  

 ٢۶٠٢٠٣ وات. ٢٠، آنالوگ، دو کاناله،  PLCترمینال دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١  

 ٢۶٠٢٠۴ وات. ٨٠، آنالوگ، یک کاناله،  PLCترمینال دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١  

 ٢۶٠٢٠۵ وات. ۴٠، آنالوگ، یک کاناله،  PLCترمینال  دستگاه ١,٣۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٢٠۶ وات. ٢٠، آنالوگ، یک کاناله،  PLCترمینال  دستگاه ١,٣۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٢٠٧ فرمانه. ۴، آنالوگ، (TPS)سیستم تله پروتکشن  دستگاه ١,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٢٠٨ فرمانه. ۴، دیجیتال، (TPS)سیستم تله پروتکشن  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١,٢٠۴  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد 

بابت افزایش  ٢۶٠٢٠۶الی  ٢۶٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 . TPSیک عدد کارت 

٢۶٠٢٠٩ 

  
 عدد 

ODF/OCDF  عدد کاست به  ١٢ظرفیتی با  ٧٢سالنی
 همراه شانه حرارتی.

٢۶٠٣٠١ 

 ٢۶٠٣٠٢ پورت. ٢۴برای  DDF/VDF عدد   

 ٢۶٠٣٠٣ پورت دیواری. ٢۴ Patch Panel عدد   

 ٢۶٠٣٠۴ . Rack Mountedپورت ٢۴ Patch Panel عدد   

 ٢۶٠٣٠۵ متر. ١به طول  Patch Cord 9/125 µm عدد   

 ٢۶٠٣٠۶ متر. ١به طول  Patch Cord 50/125, 62.5/125 µm عدد   

 ٢۶٠٣٠٧ متر. ١به طول  Pigtail 9/125 µm عدد   

 ٢۶٠٣٠٨ متر. ١به طول  Pigtail 50/125, 62.5/125 µm عدد   

  
 متر 

برای هر متر طول  ٢۶٠٣٠٨تا  ٢۶٠٣٠۵بها به ردیف  اضافه
 اضافه بر یک متر.

٢۶٠٣٠٩ 

 ٢۶٠٣١٠ .NG-SDH -STM64 ترمینال دستگاه   

 ٢۶٠٣١١ . NG-SDH -STM16ترمینال  دستگاه   

 ٢۶٠٣١٢ .NG-SDH -STM4ترمینال  دستگاه   

 ٢۶٠٣١٣ . NG-SDH -STM1ترمینال  دستگاه   

  
 عدد 

  C.3794از طریق پورت TPSقابلیت اتصال به سیستم 
 . NG-SDHبرای ترمینال 

٢۶٠٣١۴ 

 ٢۶٠٣١۵ . NG-SDHزوج پورت فیبر نوری برای ترمینال  زوج   

 ٢۶٠٣١۶ . NG-SDHکارت اترنت برای ترمینال  عدد   

 ٢۶٠٣١٧ . NG-SDHپورت ترمینال  ٢١با  E1کارت  عدد   

 ٢۶٠٣١٨ . PDH 144 Mbit/sترمینال  دستگاه ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣١٩ .PDH 34 Mbit/s ترمینال دستگاه ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣٢٠ .PDH 8 Mbit/sترمینال  دستگاه ٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣٢١ .PDH 2 Mbit/sترمینال  دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

 عدد ٣٢,٠٠٠,٠٠٠  
همراه ماژول  به PDHپورت فیبر نوری برای ترمینال 

SFP.  
٢۶٠٣٢٢ 

 ٢۶٠٣٢٣ . PDHپورت برای ترمینال  ۴کارت اترنت با  عدد ١۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣٢۴ . PDHپورت برای ترمینال  ۴با  E1کارت  عدد ٠٠٠,٠٠٠,٩۶  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٢۶٠٣٢۵ . PDHبرای ترمینال  FXSپورت  ۴کارت  عدد ٠٠٠,٠٠٠,۵۶  

 ٢۶٠٣٢۶ . PDHبرای ترمینال  FXOپورت  ۴کارت  عدد ٠٠٠,٠٠٠,۶۶  

 ٢۶٠٣٢٧ . PDHبرای ترمینال  E&Mپورت  ۴کارت  عدد ١١١,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٣٢٨ . PDHبرای ترمینال  RS 232پورت  ۴کارت  عدد ٠٠٠,٠٠٠,۶۶  

 ٢۶٠٣۴٠ با یک ماژول سوییچ شبکه.  CGR دستگاه ۵۶٠,٠٠٠,٠٠٠,٢  

 ٢۶٠٣۴١ بابت ماژول اضافه. ٢۶٠٣۴٠بها به ردیف  اضافه عدد ٠٠٠,٠٠٠,۶۴  

 ٢۶٠٣۴٢ .SFPماژول  عدد ۴٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۴٠١ . DTS Box دستگاه ٣٢,٠٠٠,٠٠٠  

  
 دستگاه 

سیم آنالوگ ثابت با قابلیت انتقال سیگنال صدا  دستگاه بی
 به همراه شارژر و باتری.

٢۶٠۴٠٢ 

 ٢۶٠۴٠٣ سیم آنالوگ دستی به همراه شارژر. دستگاه بی دستگاه   

  
 دستگاه 

، مناسب جهت نصب 6dBآنتن با چهار دایپل و همه سویه، 
 سیم. روی دکل بی

٢۶٠۴٠۴ 

 ٢۶٠۵٠١ . PABXسابرک مرکز تلفن  دستگاه ٣٢٢,٢٠٠,٠٠٠  

 عدد ٢٠٠,٠٠٠,١١۵  
کاربر مرتبط با مرکز  ۵٠با قابلیت پشتیبانی از  CPUکارت 
 .PABXتلفن 

٢۶٠۵٠٢ 

 ٢۶٠۵٠٣ .PABXمرتبط با مرکز تلفن  DC ولت ۴٨کارت تغذیه   عدد ۶٠٠,٠٠٠,۵٧  

 عدد ۴٣,٢٠٠,٠٠٠  
درگاه مرتبط با مرکز تلفن  ۴با ظرفیت  CO-Trunkکارت 

PABX. 
٢۶٠۵٠۴ 

 عدد ٢٠٠,٠٠٠,١١۵  
درگاه مرتبط با مرکز  ۴با ظرفیت  E&Mکارت 

 .PABX تلفن
٢۶٠۵٠۵ 

 عدد ۵١,٨۴٠,٠٠٠  
درگاه مرتبط با  ۴با ظرفیت  IP/Digital Stationکارت 

 .PABX مرکز تلفن
٢۶٠۵٠۶ 

 عدد ٣۴,۵۶٠,٠٠٠  
درگاه مرتبط با مرکز  ۴با ظرفیت  Analog Stationکارت 
 .PABXتلفن 

٢۶٠۵٠٧ 

 عدد ۶٣,٣۶٠,٠٠٠  
درگاه مرتبط با مرکز تلفن  ١با ظرفیت  E1- Linkکارت 

PABX. 
٢۶٠۵٠٨ 

 ٢۶٠۵٠٩ زوج. ١٠٠با ظرفیت  MDFترمینال  عدد   

 ٢۶٠۵١٠ تلفن آنالوگ. عدد ٣,٢٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۵١١ .VOIPتلفن  عدد ٢٠٠,٠٠٠,٣۵  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

تجهیزات مانیتورینگ شرایط محیطی مجهز به کارت 
SNMP  ٨آخرین ورژن (با قابلیت دریافت و انتقال حداقل 

 ورودی).

٢۶٠۶٠١ 

 ٢۶٠۶٠٢ سنسور دما و رطوبت. عدد ٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠۶٠٣ سنسور باز و بسته بودن درب. عدد ۴,۴٨٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٧٠١ واحد تطبیق امپدانس فاز به زمین. عدد ٣٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢۶٠٧٠٢ واحد تطبیق امپدانس فاز به فاز. عدد ۴٠,٠٠٠,٠٠٠  
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 مستقیم و متناوب جریان تغذیه فصل بیست و هفتم. تجهیزات
 مقدمه

 .) داردLVDC( میمستق جریان و) LVAC.این فصل اختصاص به تجهیزات تغذیه جریان متناوب (1
 در نظر گرفته شده است. موتوردار واز نوع کشویی  64 (ACB).کلید هوایی 2
 منظور شده است. 65هاMCCBو   ACB(اضافه جریان) براي  O/C(اتصال زمین) و  E/Fهاي  .حفاظت3
هاي  ردیف ،گیري و کنتورها و نظایر آن و تجهیزات اندازه گنالیس يها ها و المپ باتن ها و پوش چیسلکتور سوئ مانند یتجهیزات کنترل.براي 4

 یري دیجیتال و ثبات قابل استفاده است.گ سنتی و تجهیزات اندازه کنترل تجهیزات سیستم لوفصمربوطه در 

 ثانیه مطابق جدول زیر است. 1این فصل براي زمان پاکسازي خطاي  يدهایکلقابل تحمل سطح اتصال کوتاه .حداقل 5

 شرح
 حداقل سطح اتصال کوتاه

 ثانیه 1براي زمان پاکسازي 

 کیلوآمپر 25 (ACB)کلید اتوماتیک هوایی 
 کیلوآمپر 16 آمپر 125تا  (MCCB)کمپکت کیاتومات دیکل
 کیلوآمپر 25 آمپر و بیشتر 160 (MCCB)کمپکت کیاتومات دیکل
 کیلوآمپر 66 10(AC- MCB)مینیاتوري جریان متناوب  دیکل
 کیلوآمپر DC- MCB)(67 6مینیاتوري جریان مستقیم دیکل

) MCB( ياتورینیم يهادیو کل خطاو کنتاکت  یکمکمجهز به کنتاکت ) MCCB) و کلید اتوماتیک کمپکت (ACBیی (هوااتوماتیک  دیکل.6
  .است شده گرفته نظر در یمجهز به کنتاکت کمک

 نوع به مغناطیسی رله چنانچه. باشد تنظیم می قابل غیر مغناطیسی رله و تنظیم قابل حرارتی رله به مجهز آمپر 125 تا .کلید اتوماتیک کمپکت7
 .شود می اضافه ردیف بهاي به درصد 5 کند، تغییر تنظیم قابل

 نوع به مغناطیسی رله چنانچه .باشد می تنظیم قابل مغناطیسی و تنظیم قابل حرارتی رله به مجهز آمپر و بیشتر، 160اتوماتیک کمپکت  .کلید8
 .شود می کسر ردیف بهاي از درصد 10 کند، تغییر تنظیم قابل غیر

هاي  موتوري، بوبین قطع، بوبین افت ولتاژ، در نظر گرفته نشده است و ردیفبهاي مکانیزم  )MCCB( کمپکت.در ردیف کلید اتوماتیک 9
 مجزایی به این منظور تعریف شده است.

 .است شده گرفته نظر در کسانی مختلف قطع يها ینحنم یتمام يبرا MCB ياتورینیم دیکل يبها.10
داخلی تابلوها لحاظ  بدنه و ملحقات فصلهاي  هاي نصب تجهیزات این فصل روي تابلوها در کارخانه سازنده تابلو، در هزینه ردیف .هزینه11

 شده است.
 
 
 
 
 

٦٤ Air Circuit Breaker 

٦٥ Molded Case Circuit Breaker 

٦٦ AC Miniature Circuit Breaker 

٦٧ DC Miniature Circuit Breaker 
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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 .به12
 ها ره و شرح مختصر گروهجدول شما

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 ییک هواید اتوماتیکل 01

 پل کمپکت سه کیاتومات دیکل 02

 پل کمپکت چهارکلید اتوماتیک  03

 کمپکت کیاتومات دیکل یملزومات جنب 04

  ياتورینیم دیکل 05

 کنتاکتور 06

 سوکت 07

 هیتغذ ستمیس یحفاظت يها رله 08

 
 

 

١۵۵  
 

 



 مستقیم و متناوب جریان تغذیه فصل بیست و هفتم. تجهیزات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٨۵٠,٠٠٠,٠٠٠  
آمپر، چهارپل، کشویی  ٨٠٠تا  (ACB)کلید هوایی 

 موتوردار.
٢٧٠١٠١ 

 ٢٧٠١٠٢ پل، کشویی موتوردار. آمپر، سه ٨٠٠تا  (ACB)کلید هوایی  دستگاه ۵٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٢٠١ آمپر.  ١٠٠پل، تا  ، سه(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ۴٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٢٠٢ آمپر. ١٢۵پل،  ، سه(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ۴٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٢٠٣ آمپر. ١۶٠پل،  ، سه(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٢٠۴ آمپر. ٢٠٠پل،  ، سه(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ۶٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٢٠۵ آمپر. ٢۵٠پل،  ، سه(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ٧٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٢٠۶ آمپر. ۴٠٠پل،  ، سه(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ١۶٠,٠٠٠,٠٠٠  

 دستگاه ٧٨,٠٠٠,٠٠٠  
پل،  ، سه(Withdrawable)کلید اتوماتیک کمپکت کشویی 

 آمپر.  ١٠٠تا 
٢٧٠٢٠٧ 

 دستگاه ٨٧,٠٠٠,٠٠٠  
پل،  ، سه(Withdrawable) کلید اتوماتیک کمپکت کشویی

 آمپر. ١٢۵
٢٧٠٢٠٨ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩۴  
پل،  ، سه(Withdrawable) کلید اتوماتیک کمپکت کشویی

 آمپر. ١۶٠
٢٧٠٢٠٩ 

 دستگاه ١٠٣,٠٠٠,٠٠٠  
پل،  ، سه(Withdrawable) کلید اتوماتیک کمپکت کشویی

 آمپر. ٢٠٠
٢٧٠٢١٠ 

 دستگاه ١٠٣,٠٠٠,٠٠٠  
پل،  ، سه(Withdrawable) کلید اتوماتیک کمپکت کشویی

 آمپر. ٢۵٠
٢٧٠٢١١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢١۵  
پل،  ، سه(Withdrawable) کلید اتوماتیک کمپکت کشویی

 آمپر. ۴٠٠
٢٧٠٢١٢ 

 ٢٧٠٢٢٠ آمپر.  ١٠٠پل، تا  ، سه(Fixed)کلید اتوماتیک کمپکت ثابت  دستگاه   

 ٢٧٠٢٢١ آمپر. ١٢۵پل،  ، سه(Fixed)کلید اتوماتیک کمپکت ثابت  دستگاه   

 ٢٧٠٢٢٢ آمپر. ١۶٠پل،  ، سه(Fixed)کلید اتوماتیک کمپکت ثابت  دستگاه   

 ٢٧٠٢٢٣ آمپر. ٢٠٠پل،  ، سه(Fixed)کلید اتوماتیک کمپکت ثابت  دستگاه   

 ٢٧٠٢٢۴ آمپر. ٢۵٠پل،  ، سه(Fixed)کلید اتوماتیک کمپکت ثابت  دستگاه   

 ٢٧٠٢٢۵ آمپر. ۴٠٠پل،  ، سه(Fixed)کلید اتوماتیک کمپکت ثابت  دستگاه   

 ٢٧٠٣٠١ آمپر. ١٠٠پل، تا  ، چهار(Fixed)کلید اتوماتیک کمپکت ثابت  دستگاه ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠٢ آمپر. ١٢۵پل،  ، چهار(Fixed) کلید اتوماتیک کمپکت ثابت دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۵  

 ٢٧٠٣٠٣ آمپر. ١۶٠پل،  ، چهار(Fixed) کلید اتوماتیک کمپکت ثابت دستگاه ٣٢,٠٠٠,٠٠٠  

 
 

 

١۵۶  
 

 



 مستقیم و متناوب جریان تغذیه فصل بیست و هفتم. تجهیزات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ٢٧٠٣٠۴ آمپر. ٢٠٠پل،  ، چهار(Fixed) کلید اتوماتیک کمپکت ثابت دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  

 ٢٧٠٣٠۵ آمپر. ٢۵٠پل،  ، چهار(Fixed) کلید اتوماتیک کمپکت ثابت دستگاه ۵٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠۶ آمپر. ۴٠٠پل،  ، چهار(Fixed) کلید اتوماتیک کمپکت ثابت دستگاه ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠٧ آمپر. ١٠٠پل، تا  ، چهار(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۵۵  

 ٢٧٠٣٠٨ آمپر. ١٢۵پل،  ، چهار(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ٧٣,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠٩ آمپر. ١۶٠پل،  ، چهار(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ٧٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٣١٠ آمپر. ٢٠٠پل،  ، چهار(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٩۵  

 ٢٧٠٣١١ آمپر. ٢۵٠پل،  ، چهار(Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٣١٢ آمپر. ۴٠٠، چهارپل، (Plug-in)کلید اتوماتیک کمپکت  دستگاه ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٧۵  
، چهارپل، (Withdrawable)کلید اتوماتیک کمپکت کشویی 

 آمپر. ١٠٠تا 
٢٧٠٣١٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٨۵  
، چهارپل، (Withdrawable)کلید اتوماتیک کمپکت کشویی 

 آمپر. ١٢۵
٢٧٠٣١۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٠۶  
، چهارپل، (Withdrawable)کلید اتوماتیک کمپکت کشویی 

 آمپر. ١۶٠
٢٧٠٣١۵ 

 دستگاه ١٢٢,٠٠٠,٠٠٠  
، چهارپل، (Withdrawable)کلید اتوماتیک کمپکت کشویی 

 آمپر. ٢٠٠
٢٧٠٣١۶ 

 دستگاه ١۴٢,٠٠٠,٠٠٠  
، چهارپل، (Withdrawable)کلید اتوماتیک کمپکت کشویی 

 آمپر. ٢۵٠
٢٧٠٣١٧ 

 دستگاه ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
، چهارپل، (Withdrawable)کلید اتوماتیک کمپکت کشویی 

 آمپر. ۴٠٠
٢٧٠٣١٨ 

 ٢٧٠۴٠١ آمپر. ٢۵٠مکانیسم موتوری کلید کمپکت تا  عدد ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠۴٠٢ آمپر. ۴٠٠مکانیسم موتوری کلید کمپکت  عدد ١١٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠۴٠٣ بوبین شانت (قطع) کلید کمپکت. عدد ۵٠٠,٠٠٠,٧  

 ٢٧٠۴٠۴ بوبین افت ولتاژ کلید کمپکت. عدد ٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠۵٠١ آمپر. ۴دوپل جریان مستقیم، تا  (MCB)کلید مینیاتوری  دستگاه ٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠۵٠٢ آمپر. ٣٢تا  ۶دوپل جریان مستقیم،  (MCB) کلید مینیاتوری دستگاه ٢,٠٠٠,٠٠٠  

 دستگاه ٣,٠٠٠,٠٠٠  
 ۶٣تا  ۴٠دوپل جریان مستقیم،  (MCB) کلید مینیاتوری

 آمپر.
٢٧٠۵٠٣ 

  
 دستگاه 

آمپر و  ۶تا  ٢پل با جریان نامی  تک (MCB)کلید مینیاتوری 
 کیلوآمپر. ١٠قدرت قطع 

٢٧٠۵٢٠ 
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 مستقیم و متناوب جریان تغذیه فصل بیست و هفتم. تجهیزات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه 

آمپر  ٣٢تا  ١٠پل با جریان نامی  تک (MCB)کلید مینیاتوری 
 کیلوآمپر. ١٠و قدرت قطع 

٢٧٠۵٢١ 

  
 دستگاه 

آمپر  ۶٣تا  ۴٠پل با جریان نامی  تک (MCB)کلید مینیاتوری 
 کیلوآمپر. ١٠و قدرت قطع 

٢٧٠۵٢٢ 

  
 دستگاه 

آمپر و  ۶تا  ٢پل با جریان نامی  سه (MCB)کلید مینیاتوری 
  کیلوآمپر. ١٠قدرت قطع 

٢٧٠۵٢٣ 

  
 دستگاه 

آمپر  ٣٢تا  ١٠با جریان نامی  (MCB)پل  کلید مینیاتوری سه
 کیلوآمپر. ١٠و قدرت قطع 

٢٧٠۵٢۴ 

  
 دستگاه 

آمپر  ۶٣تا  ۴٠باجریان نامی  (MCB)پل  کلید مینیاتوری سه
 کیلوآمپر. ١٠و قدرت قطع 

٢٧٠۵٢۵ 

 ٢٧٠۶٠١ آمپری جریان متناوب. ١٢کنتاکتور  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴  

 ٢٧٠۶٠٢ آمپری جریان متناوب. ٢۴کنتاکتور  دستگاه ٨,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠۶٠٣ آمپری جریان مستقیم. ١٢کنتاکتور  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۶  

 ٢٧٠۶٠۴ آمپری جریان مستقیم. ٢۴کنتاکتور  دستگاه ٩,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٧٠١ آمپر. ٢۵٠سوکت  دستگاه ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٧٠٢ آمپر. ١۶٠سوکت  دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,۴۵  

 ٢٧٠٧٠٣ آمپر. ١٢۵سوکت  دستگاه   

 ٢٧٠٨٠١ رله کنترل فاز. دستگاه ١٢,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٧٠٨٠٢ .ACرله کاهش ولتاژ  دستگاه   

 ٢٧٠٨٠٣ .ACرله اضافه ولتاژ  دستگاه   

 ٢٧٠٨٠۴ .DCرله خطای زمین  دستگاه   

 ٢٧٠٨٠۵ .DCرله کاهش ولتاژ  دستگاه   

 ٢٧٠٨٠۶ .DCرله اضافه ولتاژ  دستگاه   
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 فصل بیست و هشتم. شارژر
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 فصل بیست و هشتم. شارژر

 مقدمه
 .استهمراه بدنه تابلو  و به  ریز ي حداقلیها یژگیو باشدن و  پارالل تیبا قابل یصنعت ازنوعموضوع این فصل  شارژر زاتیتجه تمام .1
 باشد. می )ریانیج–عملکرد کنترلی زمانی Autoحالت (Manual و  Autoصورت ه و ب Floatو  Boostهايعملکردداراي  .1-1

و  شارژر نامی انیجر مطابق ،دراپرها  ودید نامی انیجربوده به طوري که  خروجی ولتاژ میتنظ جهت ،اي دومرحله دراپر ودید بهمجهز  .1-2
 18+4ولت، به تعداد  125و براي شارژر  14+4ولت، به تعداد  110، براي شارژر 6+4ولت، به تعداد  48ي دراپر براي شارژر ودهاید تعداد

 این بند موضوعیت ندارد. IGBTعدد دیود دراپر صنعتی باشد، بدیهی است در صورت استفاده از تکنولوژي 

 ،درصد+ 10 یال -15ورودي  ولتاژ راتییتغ با و نامی بار درصد 100الی 10ي  زهبادر، به صورتی کنترل شود که شارژر خروجی ونیرگوالس .1-3
 .باشد درصد 1درصد، تغییرات ولتاژ خروجی در بازه مثبت و منفی  3 از ورودي کمتر ولتاژ  THDو درصد 5 یمنف و مثبت فرکانس راتییباتغ

در نظر گرفته شده  دسیبل 60از کمترمتر از تابلو با درب بسته  کیفاصله  در دستگاه زیون و درصد 88حداقل نامی بار در دستگاه راندمان .1-4
 است.

هاي مربوطه در نظر گرفته  ي نصب شده روي درب شارژر، در بهاي ردیفباتر و بار يرهایمس در ولتاژ و انیجر يریگ زهاندا زاتیتجهبهاي  .2
 شده است. 

هاي درج شده روي درب شارژر (به شرح زیر) که امکان انتقال آنها به سیستم کنترل پست به  بهاي شارژرهاي این فصل، با لحاظ آالرم .2-1
 ه وجود داشته باشد، در نظر گرفته شده است.شد گذاري چسببر خشکهاي  وسیله کنتاکت

 دستگاه و خرابی باتري خرابی  الرمآ -
 شارژر يولتاژ و انییجر يها رله عملکردآالرم  -
 يباتر و رباریمس يدهایکل تیوضع -
 Boostو   Floatيها تیوضع شگرینما -
 Auto و  Manualي ها تیوضع شگرینما -

 بهاي تجهیزات زیر نیز در بهاي شارژها منظور شده است: .3

 جیافزاري جهت سیگنال خرو کنتاکت خشک سخت 8 تعدادحداقل  .3-1

صورتی که در هیچ شرایطی در حالت شارژر اولیه اجازه اتصال  ، به Initiateهیجداکننده بار از شارژر درحالت شارژ اول زاتیتجه .3-2
 .خروجی شارژر به بار را ندهد یا بالفاصله بار را قطع کند

 .دینما محدود را شارژر خروجی ، Over loadای و کوتاه اتصال صورتدر  که يباتر و بار ریمس  در، انیجر کننده محدود .3-3
  Blocking ودید و Reverse ودید .3-4
 Battery Reverse Connectionمدار  .3-5

Heat Sink 3-6.  

 1کالس برقگیر  .3-7
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 فصل بیست و هشتم. شارژر
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به4
 ها شرح مختصر گروهجدول شماره و 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 ولت 125یا  110شارژر   01

 ولت 48شارژر  02

 اینورتر 03
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 فصل بیست و هشتم. شارژر
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت و جریان  ١٢۵یا  ١١٠شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ١۶٠نامی 
٢٨٠١٠١ 

 دستگاه ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت و جریان  ١٢۵یا  ١١٠شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ١٢٠نامی 
٢٨٠١٠٢ 

 دستگاه ٨١٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت و جریان  ١٢۵یا  ١١٠شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ١٠٠نامی 
٢٨٠١٠٣ 

 دستگاه ۶٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت و جریان  ١٢۵یا  ١١٠شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ٨٠نامی 
٢٨٠١٠۴ 

 دستگاه ۵٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت و جریان  ١٢۵یا  ١١٠شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ۶٠نامی 
٢٨٠١٠۵ 

 دستگاه ۴٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت و جریان  ١٢۵یا  ١١٠شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ۴٠نامی 
٢٨٠١٠۶ 

 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
ولت و جریان  ١٢۵یا  ١١٠شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ٣٠نامی 
٢٨٠١٠٧ 

 عدد ٢٩,٠٠٠,٠٠٠  
آخرین ورژن برای شارژرهای صنعتی  SNMPکارت 

 ولت. ١٢۵یا  ١١٠
٢٨٠١٠٨ 

 دستگاه ٧١٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ١٠٠ولت و جریان نامی  ۴٨شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر. ١٠٠آمپر و بیشتر از 
٢٨٠٢٠١ 

 دستگاه ۵٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ٨٠ولت و جریان نامی  ۴٨شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر.
٢٨٠٢٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۶٠ولت و جریان نامی  ۴٨شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر.
٢٨٠٢٠٣ 

 دستگاه ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
 ۴٠ولت و جریان نامی تا  ۴٨شارژر صنعتی با ولتاژ نامی 

 آمپر.
٢٨٠٢٠۴ 

 عدد ۵١,٠٠٠,٠٠٠  
گر  دارای قابلیت سیگنالینگ و نشانه ١+٢برقگیر کالس 

 ولت. ۴٨برای شارژر صنعتی 
٢٨٠٢٠۵ 

 عدد ٢٩,٠٠٠,٠٠٠  
 ۴٨آخرین ورژن برای شارژر صنعتی  SNMPکارت 

 ولت.
٢٨٠٢٠۶ 

 ٢٨٠٣٠١ آمپر. کیلوولت ٣، ACبه  DCاینورتر  دستگاه ۵٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٨٠٣٠٢ آمپر. کیلوولت AC ،۵به  DCاینورتر  دستگاه ۶٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
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 اسیدی فصل بیست و نهم. باتری
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 اسیدی فصل بیست و نهم. باتری

 مقدمه
 .دارد) Leadنوع  از( يدیاس يها يفصل اختصاص به باتر نیا .1
 . است شده گرفته نظر در فصل نیا يها فیدر رد يباتر يها سلول نیارتباطات ب ياتصاالت الزم برا هیکل يبها .2

 .گردد آالت پست استفاده می آهنهاي فصل  و از ردیفهاي این فصل در نظر گرفته نشده  دارنده ضد زلزله در ردیفبهاي پایه نگه .3
و ملحقات  مسی فیضع فشار يها کابل فصلاز ردیف این فصل در نظر گرفته نشده است و بهاي کابل ارتباطی باتري به سیستم در بهاي  .4

 .گردد استفاده می
ول بدنه فصهاي  ردیفته نشده است و از در نظر گرفهاي این فصل  بهاي سایر تجهیزات الزم براي ارتباط باتري به سیستم تغذیه در ردیف .5

 .گردد استفاده می میمتناوب و مستق انیجر هیتغذ و تجهیزات و ملحقات داخلی تابلوها
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .6

 ها شماره و شرح مختصر گروه جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

  باتري اسیدي  01
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 اسیدی فصل بیست و نهم. باتری
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ٢٩٠١٠١ آمپرساعت. ١٢٠٠ولتی  ٢باتری اسیدی  سلول ٧٠,٢٠٠,٠٠٠  

 ٢٩٠١٠٢ آمپرساعت. ١٠٠٠ولتی  ٢باتری اسیدی  سلول ۵٠٠,٠٠٠,۵٨  

 ٢٩٠١٠٣ آمپرساعت. ٨٠٠ولتی  ٢باتری اسیدی  سلول ۵٠٠,٠٠٠,۴٧  

 ٢٩٠١٠۴ آمپرساعت. ۶٠٠ولتی  ٢باتری اسیدی  سلول ٣٧,٠٠٠,٠٠٠  

 ٢٩٠١٠۵ آمپرساعت. ۴٢٠ولتی  ٢باتری اسیدی  سلول ٩۵٠,٠٠٠,٢۵  

 ٢٩٠١٠۶ آمپرساعت. ٣٠٠ولتی  ٢باتری اسیدی  سلول ۵۵٠,٠٠٠,١٨  

 ٢٩٠١٠٧ آمپرساعت. ٢٠٠ولتی  ٢باتری اسیدی  سلول ١٢,٣٧٠,٠٠٠  

 ٢٩٠١٠٨ آمپرساعت. ٢٠٠ولتی  ١٢باتری اسیدی  سلول   

 ٢٩٠١٠٩ آمپرساعت. ١٠٠ولتی  ١٢باتری اسیدی  سلول   
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 کادمیوم نیکل ام. باتری فصل سی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 کادمیوم نیکل ام. باتری فصل سی

 مقدمه
 . است شده گرفته نظر در فصل نیا يها فیدر رد يباتر يها سلول نیارتباطات ب ياتصاالت الزم برا هیکل يبها .1

 گردد.  آالت پست استفاده می هاي فصل آهن هاي این فصل منظور نشده و از ردیف بهاي پایه نگهدارنده ضد زلزله در ردیف .2

و  مسی فیضع فشار يها کابل فصل هاي فصل در نظر گرفته نشده است و از ردیفبهاي کابل ارتباطی باتري به سیستم در بهاي این  .3
 گردد.  ملحقات استفاده می

ول بدنه و فصهاي  بهاي سایر تجهیزات الزم براي ارتباط باتري به سیستم تغذیه در بهاي این فصل در نظر گرفته نشده است و از ردیف .4
 گردد. استفاده می میمتناوب و مستق انیجر هیتغذ ملحقات داخلی تابلوها و تجهیزات

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به  .5
 ها و شرح مختصر گروه شمارهجدول 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 باتري نیکل کادمیوم 01
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 کادمیوم نیکل ام. باتری فصل سی
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٣٠٠١٠١ آمپرساعت. ١٢٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠٢ آمپرساعت. ١٠٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠٣ آمپرساعت. ٨٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠۴ آمپرساعت. ۶٠٠ولتی ١٫٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠۵ آمپرساعت. ۴٢٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠۶ آمپرساعت. ٣٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠٧ آمپرساعت. ٢٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠٨ آمپرساعت. ٢٠٠ولتی  ١٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   

 ٣٠٠١٠٩ آمپرساعت. ١٠٠ولتی ١٢باتری نیکل کادمیوم،  سلول   
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠سال های انتقال و فوق توزیع نیروی برق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 نصب فصل چهل و یکم. عملیات

 مقدمه
هاي تامین  بوده و شامل هزینه انتقال و فوق توزیع قوي هاي فشار هاي مربوط به نصب پست ، هزینه اجراي کارفصلهاي این  ردیف  قیمت.1

طورکلی اجراي کامل کار   جابجایی در کارگاه و بهو بارگیري، حمل، باراندازي ، آالت و ابزار مورد نیاز جهت نصب ماشین، نیروي انسانی
 است. مطابق دستورالعمل نصب سازندگان و ضوابط ابالغی سازمان برنامه و بودجه و شرکت توانیر 

بهایی بابت سختی زمین، عمق یا  گونه اضافه کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچکامل اجراي   ، قیمتفصلهاي این  ردیف قیمت.2
براي اجراي کامل دیگر که  مواردو  ها راي چندین بار در محدوده کارگاه، گشایش جعبهتخلیه بهاي کم یا زیاد، بارگیري، حمل،  ارتفاع، دهانه

 . منظور نخواهد شدشده است،  تعریف بهایی براي آن بها یا اضافه فصل، جز آنچه که به صراحت در این کار مورد نیاز باشد
هاي  تور قدرت و راکتورهاي قدرت، در محدوده کارگاه در قیمتهاي بارگیري، حمل و تخلیه کلیه تجهیزات به استثناي ترانسفورما .هزینه3

 نصب منظور شده است.
 ها کشی کابلاجراي سیستم زمین، برخی باشد، مانند  ها بعداً میسر نمی شود و امکان بازرسی کامل آن عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می.4

، دستگاه نظارتفنی و دستورکارها، حین اجراي کار و قبل از پوشیده شدن، با هاي اجرائی، مشخصات  ها با نقشه باید مطابقت آن و...
 د. شوجلسه  صورت

و  در بهاي مربوطه لحاظ شده استمورد نیاز عملیات نصب مصرفی آالت، ابزارها و مصالح  تهیه، بارگیري، حمل و تخلیه کلیه ماشین.هزینه 5
 . تعلق نخواهد گرفتبابت به پیمانکار بهایی از این  گونه اضافه هیچ

کار عمومی یا اختصاصی در بهاي  آالت سبک یا سنگین، ابزار .تامین کلیه امکانات مورد نیاز نصب تجهیزات، اعم از نیروي انسانی، ماشین6
 هاي این فصل در نظر گرفته شده است. ردیف

کار و هماهنگی با کارفرما و دستگاه نظارت و تنظیم هاي بازبینی نهایی، رفع اشکاالت احتمالی، کسب اطمینان از صحت انجام  .هزینه7
هاي این فصل در نظر گرفته شده  جلسات صحت و سالمت نصب تجهیزات، پاکسازي محل، تمیز کردن و شستشوي تجهیز در ردیف صورت
 است. 

هاي باالسري کارگاه در نظر  هزینهبردار پست، در  هاي مراقبت و نگهداري از تجهیزات نصب شده تا زمان متعارف تحویل به بهره .هزینه8
 گرفته شده است.

ضوابط ارجاع کار و  براساسهاي این فصل لحاظ نگردیده است و نحوه برآورد آن  هاي بیمه تمام خطر نصب (پیمانکاران) در ردیف .هزینه9
 پیمان خواهد بود.

هاي مناسب از  بایست از ردیف گرفته نشده است و میهاي این فصل در نظر  ریزي روي فوندانسیون پایه تجهیزات در ردیف .گروت10
 بهاي ابنیه استفاده شود. فهرست

 هاي این فصل در نظر گرفته شده است. .هزینه نصب کرونا رینگ بر روي تجهیزات مربوطه در ردیف11
ر هزینه نصب لوله باسبار در نظر د Flexibleو   Expansionهاي هاي نگهدارنده لوله باسبار روي مقره اتکایی، کلمپ .نصب کلیه کلمپ12

 گرفته شده است. 

 شود. پیچه استفاده می هاي ترانسفورماتورهاي سه سیم پیچه از ردیف .جهت نصب ترانسفورماتورهاي دو سیم13

تاژ کلیه شامل مون ،.منظور از نصب ترانسفورماتور و راکتور قدرت کلیه عملیات مورد نیاز پس از قرارگیري بدنه بر روي فونداسیون14
 هاي مستقلی دیده شده است.  باشد، بهاي تصفیه روغن در ردیف ها و تزریق روغن می متعلقات، بوشینگ

 براي سطوح اتصال کوتاه مختلف یکسان در نظر گرفته شده است. فشار قوي.بهاي نصب تابلوهاي 15
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠سال های انتقال و فوق توزیع نیروی برق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
ر، ترانس جریان و باسورك در نظر گرفته شده است، هزینه هاي نصب بانک خازن، بهاي نصب یونیت خازن، فیوز، برقگیر، راکتو .در ردیف16

و بهاي نصب سوئیچ خازنی از ردیف نصب کلید قدرت فشار متوسط  زاتیمونتاژ و نصب سازه نگهدارنده تجهنصب سازه فلزي آن از ردیف 
 شود. می محاسبهبیرونی 

 و غرقاب لیبکف ،ی خاكسرند دست خواباندن سیم با هر سطح مقطع،ي محل دفن سیم زمین، بسترساز شبکه زمین، يحفار.هزینه عملیات 17
 هاي اجراي شبکه زمین به صورت دستی و ماشینی در نظر گرفته شده است. طی دو مرحله و تسطیح نهایی با کمپکتور دستی در بهاي ردیف

 باشد: هاي مربوط به سیستم زمین تعاریف نوع زمین به شرح زیر مد نظر می .در ردیف18

 . شود میزمینی است که با کلنگ کنده » زمین کلنگی« -

شود و  ختی کنده میدرصد یا زمین مخلوط از خاك و قلوه سنگ متراکم است که با کلنگ به س 95، خاك با تراکم بیش از »زمین دج« -
 شود. از چکش برقی استفاده می براي کندن آن

شود و حفاري آن صرفا  که با کلنگ کنده نمی دارنددار  اي یا شکاف اي الیهه است که سنگ زمینی» نیمه سنگی زمین سنگی ضعیف یا«-
 پذیر است. با کمپرسور امکان

هاي  .حفاري شبکه زمین به طور معمول، باید به وسیله ماشین انجام شود، در مواردي که به علت کمی حجم عملیات خاکی، یا محدودیت19
هاي مرتبط با حفاري  ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقالم اینگونه کارها با استفاده از ردیف بمحل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتنا

هاي  مقادیر افزایش یافته با قیمت محاسبهشود. در صورتیکه حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود،  دستی، برآورد می
 ایید کارفرما مجاز است.هاي مرتبط با حفاري دستی، تنها با ت ردیف

زن، فرچه و کاردك  جرقه قالب، فندك یا تفنگدارنده هنگ .تامین ابزار کار مناسب به تعداد کافی براي اجراي جوش احتراقی شامل دستگیره20
 در قالب، دستکش و... به عهده نصاب بوده و در بهاي اجراي جوش احتراقی در نظر گرفته شده است. ماندهیمواد باق ندهیزدا
لحاظ نشده است و در صورت  ترانسفورماتور گروه تصفیه روغنهاي  .هزینه برق مصرفی دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور در ردیف21

 نه مربوطه را در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید. بینی در اسناد ارجاع کار، پیمانکار باید هزی عدم پیش
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠سال های انتقال و فوق توزیع نیروی برق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 

مطابق جدول زیر و به به نحوي که امکان استفاده مجدد یا انبارش آنها میسر باشد، بندي)  (بدون لحاظ هزینه بسته. هزینه برچیدن تجهیزات 22
الزم بذکر است منظور از برچیدن کابل هاي فشار متوسط گردد.  لحاظ میدر زمان تنظیم اسناد ارجاع کار میزان درصد ذکر شده براي هر گروه 

 باشد. هاي مذکور بر روي قرقره می آوري کابل کشیدن و جمع و ضعیف، پس
 درصد عنوان تجهیز شماره ردیف

 %40 زاتیتجه نیب یکیارتباطات الکتر 1
 %50 ییهوا یکش میمقره و س ریزنج 2

3 
 نیزم غهیو ت ونریسکس
 آالت پستآهن 

55% 

 %60 يگاز ریگ چییسو زاتیتجه 4

5 
 عیانتقال و فوق توز يترانسفورماتورها و راکتورها

 قدرت دیکل
 فشار متوسط يتابلوها

70% 

 %75 ریبرقگ 6

7 

 انیترانس جر
 ترانس ولتاژ

 ریموج گ
 فیفشار ضع يتابلوها

80% 

 %85 ییمقره اتکا 8

9 
 فشار متوسط یو مصرف داخل نیترانس کمپکت، زم

 يا لوله يباسبار ها
 خازن

90% 

10 
 نگیبوش

 فیفشار ضعکابل 
95% 

 %100 يباتر 11
 %140 فشار متوسط کابل 12

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

١۶٨  
 

 



 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠سال های انتقال و فوق توزیع نیروی برق  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس  به.23

 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول  

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 توزیع فوق نصب ترانسفورماتورها و راکتورهاي انتقال و  01

 نصب ترانس کمپکت، زمین و مصرف داخلی فشار متوسط 02

 تصفیه روغن ترانسفورماتور 03

 گیر گازي نصب تجهیزات سوئیچ 04

 نصب کلید قدرت 05

 نصب سکسیونر و تیغه زمین 06

 ترانس جریاننصب  07

 نصب ترانس ولتاژ 08

 نصب برقگیر 09

 نصب مقره اتکائی 10

 نصب بوشینگ 11

 گیر نصب موج 12

 اي نصب باسبارهاي لوله 13

 نصب ارتباطات الکتریکی بین تجهیزات 14

 کشی هوائی نصب زنجیره مقره و سیم 15

 نصب خازن 16

 نصب تابلوهاي فشارمتوسط 17

 کشی فشار متوسط  کابل 18

 زنی فشار متوسط سرکابل 19

 ضعیف  کشی و وایرینگ فشار کابل 20

 ضعیف نصب تابلوهاي فشار 21

 نصب باتري 22

 اجراي سیستم زمین 23

 آالت پست نصب آهن 24
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ١,٣٣۵,۵۴١,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز  نصب اتوترانسفورماتور سه

  آمپر. مگاولت ٣١۵قدرت 
۴١٠١٠١ 

 دستگاه ٩۴٨,٠١٩,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز  نصب اتوترانسفورماتور تک

 آمپر. مگاولت ١۶۶٫٧قدرت 
۴١٠١٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,١,٢۶١,٠۵۶  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب اتوترانسفورماتور سه

 آمپر. مگاولت ٣١۵قدرت 
۴١٠١٠٣ 

 دستگاه ۵٨٧,٠٠٠,١,٠٨٩  
کیلوولت، قدرت  ٢٠/١٣٢/۴٠٠نصب اتوترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت ٢٠٠
۴١٠١٠۴ 

 دستگاه ۴٢٢,٠٠٠,٨٨٨  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب اتوترانسفورماتور تک

  آمپر. مگاولت ١۶۶٫٧قدرت 
۴١٠١٠۵ 

 دستگاه ٠۶٩,٠٠٠,١,٢٩۶  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب ترانسفورماتور سه

  آمپر. مگاولت ٣١۵قدرت 
۴١٠١٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,١٣۵,١,١۵۵  
 ٢٠٠کیلوولت، قدرت  ٢٠/١٣٢/۴٠٠نصب ترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت
۴١٠١٠٧ 

 دستگاه ٩٣٢,٠٣٨,٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب ترانسفورماتور تک

 آمپر. مگاولت ١۶۶٫٧قدرت 
۴١٠١٠٨ 

 دستگاه ٠٠٠,١,١٩٣,٢٢۶  
 ٢٠٠کیلوولت، قدرت  ٢٠/۶٣/۴٠٠نصب ترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت
۴١٠١٠٩ 

 دستگاه ٩٢١,٠٠٠,١,١٠۵  
کیلوولت، با قدرت  ٢٠/١٣٢/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

 آمپر.  مگاولت ١۶٠بیشتر از 
۴١٠١١٠ 

 دستگاه ١,٠۴٣,٧١١,٠٠٠  
کیلوولت، با قدرت تا  ٢٠/١٣٢/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

  آمپر. مگاولت ١۶٠
۴١٠١١١ 

 دستگاه ٠٠٠,۶١۵,١,٠٠٨  
کیلوولت، با قدرت  ٢٠/۶٣/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

  آمپر. مگاولت ١۶٠بیشتر  از 
۴١٠١١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٩٢٩,٠٨۴  
کیلوولت، با قدرت تا  ٢٠/۶٣/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت ١۶٠
۴١٠١١٣ 

 دستگاه ۴۶٠,٠١٨,٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت، با قدرت تا  ١٣٢نصب ترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت
۴١٠١١۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٩٠,٩٣۶  
 ۵٠کیلوولت، با قدرت تا  ۶٣نصب ترانسفورماتور 

  آمپر. مگاولت
۴١٠١١۵ 

 ۴١٠١١۶ کیلوولت با هر ظرفیت. ۴٠٠فاز  نصب راکتور شانت سه دستگاه ٠٢٧,٠٠٠,۶٧۴  

 ۴١٠١١٧ کیلوولت با هر ظرفیت. ٢٣٠فاز  نصب راکتور شانت سه دستگاه ۵٧٣,٩١٣,٠٠٠  
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴١٠١١٨ کیلوولت با هر ظرفیت. ٢٠فاز  نصب راکتور شانت سه دستگاه ٠٠٠,١٠٣,٣٢۵  

 دستگاه ٠٠٠,۵١۶,١۶٧  
 ۶٣نصب ترانس کمپکت (زمین و تغذیه داخلی) 

 کیلوولت.
۴١٠١١٩ 

 دستگاه ٠٠٠,١۶,۴۵۵  
 ٣٣و  ٢٠نصب ترانس کمپکت، زمین یا تغذیه داخلی 

 کیلوولت.
۴١٠٢٠١ 

 دستگاه ۶٩٣,٠٠٠,١٩  
فاز، مناسب جهت اتصال به نوترال  نصب راکتور تک

 راکتور شانت.
۴١٠٢٠٢ 

 لیتر ٢,١٩٠  
تصفیه روغن در مخزن جداگانه مطابق دستورالعمل 

 سازندگان همراه با خالء گذاری روی ترانسفورماتور.
۴١٠٣٠١ 

 ۴١٠٣٠٢ چرخش و تصفیه روغن داخل ترانسفورماتور یا راکتور. لیتر ۵۵٠  

 مجموعه ٢١٨,٠٠٠,١٣۵  
اندازی دستگاه تصفیه روغن به همراه  استقرار و راه

 تجهیزات جانبی در محل کارگاه.
۴١٠٣٠٣ 

 مجموعه ٧۴٩,٠٠٠,٢٠۶,۴  
کیلوولت، آرایش یک و نیم  GIS 400نصب دیامتر کامل 

 کلیدی.
۴١٠۴٠١ 

 مجموعه ٠٠٠,٢,٧۴۶,۵۵۶  
با آرایش یک و نیم کلیدی خط  GISنصب دیامتر ناقص 

 کیلوولت. ۴٠٠یا ترانس 
۴١٠۴٠٢ 

 مجموعه ٠٠٠,۵٨٧,٣٠۴,١  
کیلوولت، آرایش  ۴٠٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 
 باسبار دوبل.

۴١٠۴٠٣ 

 مجموعه ١,٧۵٢,٢٩٠,٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ۴٠٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 
 با سکسیونر موازی.  باسبار دوبل

۴١٠۴٠۴ 

 مجموعه ٠٠٠,۵۵٨,٢٧۴,١  
کیلوولت، آرایش باسبار  ۴٠٠کوپالژ  GISنصب فیدر 

 دوبل.
۴١٠۴٠۵ 

 مجموعه ٠٠٠,٠۴۵,۴١۵,٣  
کیلوولت، آرایش یک و نیم  ٢٣٠ GISنصب دیامتر کامل 

 کلیدی.
۴١٠۴٠۶ 

 مجموعه ٢,٢۵۶,۶٩٣,٠٠٠  
با آرایش یک و نیم کلیدی خط  GISنصب دیامتر ناقص 

 کیلوولت. ٢٣٠یا ترانس 
۴١٠۴٠٧ 

 مجموعه ١,٣١١,٣١٠,٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ٢٣٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 
 باسبار دوبل.

۴١٠۴٠٨ 

 مجموعه ٠٠٠,۴١٩,٢۴۶,١  
کیلوولت، آرایش  ٢٣٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 

 باسبار دوبل با سکسیونر موازی.
۴١٠۴٠٩ 

 مجموعه ۴٠٨,٠٠٠,١,٣٠٨  
کیلوولت، آرایش باسبار  ٢٣٠کوپالژ  GISنصب فیدر 

 دوبل.
۴١٠۴١٠ 
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴١٠۴١١ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ١٣٢خط  GISنصب فیدر  مجموعه ٧۴٨,٢۵١,٠٠٠  

 مجموعه ٧۴٨,٢۵١,٠٠٠  
کیلوولت، آرایش باسبار  ١٣٢ترانس  GISنصب فیدر 

 ساده.
۴١٠۴١٢ 

 ۴١٠۴١٣ کیلوولت با کلید. ١٣٢کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ٨٣٣,٩١٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴١۴ کیلوولت بدون کلید. ١٣٢کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ٠٠٠,۶٣٠,٣۵۵  

 مجموعه ۵٧٠,٠٠٠,٩١٩  
کیلوولت، آرایش ١٣٢خط یا ترانس  GISنصب فیدر 

 رینگ.
۴١٠۴١۵ 

 ۴١٠۴١۶ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ۶٣خط  GISنصب فیدر  مجموعه ۵٨٣,٧٣٩,٠٠٠  

 ۴١٠۴١٧ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ۶٣ترانس  GISنصب فیدر  مجموعه ۵٨٣,٧٣٩,٠٠٠  

 ۴١٠۴١٨ کیلوولت، با کلید. ۶٣کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ٠٠٠,۶۵٠,٢١۶  

 ۴١٠۴١٩ کیلوولت، بدون کلید. ۶٣کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ۵٠٧,٠٠٠,۴٩٧  

 مجموعه ۶۵۶,۶٨٨,٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ۶٣خط یا ترانس  GISنصب فیدر 

 رینگ.
۴١٠۴٢٠ 

 ۴١٠۴٢١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ٠٠٠,٧٣,٣۵۵  

 ۴١٠۴٢٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ۶٩,٢٢٩,٠٠٠  

 ۴١٠۴٢٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ٨٢٨,٠٠٠,٣۵  

 ۴١٠۴٢۴ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ٣٠,٠٧٩,٠٠٠  

 دستگاه ۵٩٧,٠٠٠,٨١  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ۴٠٠
۴١٠۴٢۵ 

 دستگاه ۶٩,٧۶١,٠٠٠  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ٢٣٠
۴١٠۴٢۶ 

 دستگاه ٠۴٢,٠٠٠,۴۵  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ١٣٢
۴١٠۴٢٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٩,٣١۶  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ۶٣
۴١٠۴٢٨ 

 ۴١٠۴٢٩ کیلوولت. ۴٠٠فاز  داکت تک نصب باس متر طول ۶٧١,٠٠٠,١٨  

 ۴١٠۴٣٠ کیلوولت. ٢٣٠فاز  داکت تک نصب باس متر طول ٠۶٧,٠٠٠,١۶  

 ۴١٠۴٣١ کیلوولت. ١٣٢فاز  داکت سه نصب باس متر طول ٢١,٠۵٨,٠٠٠  

 ۴١٠۴٣٢ کیلوولت. ۶٣فاز  داکت سه نصب باس متر طول ١٧,٧٠٧,٠٠٠  

 ۴١٠۴٣٣ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ۴٠٠نصب بوشینگ  عدد ٨٧,٣٧٩,٠٠٠  
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴١٠۴٣۴ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ٢٣٠نصب بوشینگ  عدد ٠٠٠,٧٣,١٣۵  

 ۴١٠۴٣۵ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ١٣٢نصب بوشینگ  عدد ٠٠٠,۴۶,۴٢۵  

 ۴١٠۴٣۶ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ۶٣نصب بوشینگ  عدد ٠٠٠,۴١,٠١۵  

  
 عدد ٠٠٠,٣٢۴,٧۶

کیلوولت به  ۴٠٠داکت  نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ۴٠٠ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴٣٧ 

  
 عدد ١٨٩,٠٠٠,۶۵

کیلوولت به  ٢٣٠داکت  نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ٢٣٠ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴٣٨ 

  
 عدد ۴٩٠,٠٠٠,۴١

کیلوولت به  ١٣٢کت  دا نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ١٣٢ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴٣٩ 

  
 عدد ٠٨٠,٠٠٠,٣۶

کیلوولت به  ۶٣داکت  نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ۶٣ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴۴٠ 

 عدد ٠٠٠,٣٢۴,٧۶  
داکت به  نصب ملزومات تبدیل خروجی از نوع نصب باس

 کیلوولت. ۴٠٠کابل برای هر فاز فیدر 
۴١٠۴۴١ 

 عدد ١٨٩,٠٠٠,۶۵  
داکت به  نصب ملزومات تبدیل خروجی از نوع نصب باس

 کیلوولت. ٢٣٠برای هر فاز فیدر   کابل
۴١٠۴۴٢ 

 عدد ۶٨٠,٢۶٣,٠٠٠,١  
کیلوولت  ۴٠٠گیر گازی فیدر خط یا ترانس   نصب سوئیچ

 با آرایش رینگ.
۴١٠۴۵٠ 

 عدد ١,٣٨٣,٣١٣,٠٠٠  
کیلوولت  ٢٣٠گیر گازی فیدر خط یا ترانس    نصب سوئیچ

 با آرایش رینگ.
۴١٠۴۵١ 

 ۴١٠۵٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز،  نصب کلید قدرت سه دستگاه ٠٠٩,٠٠٠,٩۵  

 دستگاه ٠٠٠,٧۴۶,٨۵  
کیلوولت، (با عملکرد  ٢٣٠فاز،  نصب کلید قدرت سه

 فاز، دارای سه مکانیسم). تک
۴١٠۵٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٧٨,٧٩۶  
کیلوولت، (با عملکرد  ٢٣٠فاز،  نصب کلید قدرت سه

 فاز، دارای یک مکانیسم). سه
۴١٠۵٠٣ 

 ۴١٠۵٠۴ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب کلید قدرت سه دستگاه ٣١,١٢١,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۵ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب کلید قدرت سه دستگاه ٢٧,٣۵٨,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۶ کیلولت. ٣٣فاز  نصب کلید قدرت بیرونی سه دستگاه ١١,٧٨٩,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٧ کیلولت. ٢٠فاز  نصب کلید قدرت بیرونی سه دستگاه ١١,٣۵٠,٠٠٠  
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 دستگاه ۵٩٩,٠٠٠,٩٨

کیلوولت، مجهز به تیغه اتصال  ۴٠٠فاز  نصب سکسیونر سه
زمین با مکانیزم فرمان موتوری برای هر فاز و تابلوی 

 کنترل مرکزی.

۴١٠۶٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٨٧,٢٣۴  
کیلوولت بدون تیغه اتصال  ۴٠٠فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠٢ 

 دستگاه ۶٨١,٠٠٠,٩٢  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی  ۴٠٠فاز  نصب سکسیونر سه

 یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٨۴,٨٧  
کیلوولت مجهز به تیغه اتصال  ٢٣٠فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠۴ 

 دستگاه ۶۶٩,٠٠٠,٧٩  
کیلوولت بدون تیغه اتصال  ٢٣٠فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠۶۶,٨۵  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی  ٢٣٠فاز  نصب سکسیونر سه

 یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٩,٨۵۵  
کیلوولت مجهز به تیغه اتصال  ١٣٢فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٣,٩٠۵  
کیلوولت بدون تیغه اتصال  ١٣٢فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶٠٨ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٧,٠۴۴  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی  ١٣٢فاز  نصب سکسیونر سه

 یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶٠٩ 

 دستگاه ٣٠,٨۵١,٠٠٠  
کیلوولت بدون تیغه اتصال  ۶٣فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶١٠ 

 دستگاه ٢٧,٣٣٨,٠٠٠  
کیلوولت مجهز به تیغه اتصال  ۶٣فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶١١ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٩,٠٩۴  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی یا  ۶٣فاز  نصب سکسیونر سه

 ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶١٢ 

 ۴١٠۶١٣ کیلوولت. ٣٣فاز  نصب سکسیونر بیرونی سه دستگاه ١١,٧٩٩,٠٠٠  

 ۴١٠۶١۴ کیلوولت. ٢٠فاز  نصب سکسیونر بیرونی سه دستگاه ۴٣١,٠٠٠,١١  

 ۴١٠٧٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ٠٠٠,٣٠,٣٢۶  

 ۴١٠٧٠٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ٨٩٢,٠٠٠,٢۵  

 ۴١٠٧٠٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ٢٠,٣٨٠,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۴ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ۴۵٣,٠٠٠,١٨  

 ۴١٠٧٠۵ کیلوولت. ٣٣فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ٩۴٠,٠٠٠,۶  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٠٧٠۶ کیلوولت.  ٢٠فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ٠٠٠,٢٨۶,۶  

 دستگاه ۵٠٠,۶٩٨  
ای یا کورباالنس با هر  نصب ترانس جریان حلقوی، پنجره

 قطر.
۴١٠٧٠٧ 

 ۴١٠٨٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ٣١,٨٧٣,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ٢٧,٩٩٨,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ٢١,٣٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠۴ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ١٩,١٠٨,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠۵ کیلوولت. ٣٣فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ٧,٢۴٨,٠٠٠  

 ۴١٠٨٠۶ کیلوولت. ٢٠فاز نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ۶,۵١٠,٠٠٠  

 دستگاه ٣٠٧,٠٠٠,٣۵  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ۴٠٠نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠١ 

 دستگاه ۵٧٣,٠٠٠,٣٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ٢٣٠نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠٢ 

 دستگاه ١٩,٣٠٧,٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ١٣٢نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠٣ 

 دستگاه ١٧,٣٩٩,٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ۶٣نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠۴ 

 دستگاه ۶,۵٨٩,٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ٣٣نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٩۴۵,۵  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ٢٠نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠۶ 

 ۴١١٠٠١ کیلوولت همراه با متعلقات. ۴٠٠نصب مقره اتکائی  عدد ١١,٩٢١,٠٠٠  

 ۴١١٠٠٢ کیلوولت همراه با متعلقات. ٢٣٠نصب مقره اتکائی  عدد ٠٠٠,٩,٢٢۶  

 ۴١١٠٠٣ کیلوولت همراه با متعلقات. ١٣٢نصب مقره اتکائی  عدد ٠۶٣,٠٠٠,۵  

 ۴١١٠٠۴ کیلوولت همراه با متعلقات. ۶٣نصب مقره اتکائی  عدد ۴,۵١٨,٠٠٠  

 ۴١١٠٠۵ کیلوولت همراه با متعلقات. ٣٣نصب مقره اتکائی  عدد ١,٨٢١,٠٠٠  

 ۴١١٠٠۶ کیلوولت همراه با متعلقات. ٢٠نصب مقره اتکائی  عدد ۶٣٩,٠٠٠,١  

 ۴١١١٠٣ کیلوولت. ١٣٢نصب بوشینگ دیواری  دستگاه ٢۴,۴۶٧,٠٠٠  

 ۴١١١٠۴ کیلوولت. ۶٣نصب بوشینگ دیواری  دستگاه ٠٠٠,٢١,٩٢۵  

 ۴١١٢٠١ کیلوولت. ۴٠٠گیر  نصب موج دستگاه ١۴,۶٩٨,٠٠٠  
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 ۴١١٢٠٢ کیلوولت. ٢٣٠گیر  نصب موج دستگاه ٠٠٠,١٢,٩٨۶  

 ۴١١٢٠٣ کیلوولت. ١٣٢گیر  نصب موج دستگاه ۵٢٠,٠٠٠,١١  

 ۴١١٢٠۴ کیلوولت. ۶٣گیر  نصب موج دستگاه ۴٧٨,٠٠٠,١٠  

 ۴١١٣٠١ کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠گیرهای  نصب لوله باسبار سوئیچ متر ٠٠٠,١,١٠۶  

 ۴١١٣٠٢ کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣گیرهای  نصب لوله باسبار سوئیچ متر ۵٠٠,٩۵٨  

 متر ٨٠۴,۵٠٠  
ارتباطاتی تجهیزات فیدرها به یکدیگر یا به   نصب لوله

 ترانس.
۴١١٣٠٣ 

 ۴١١٣٠۴ فریم. Aساخت و نصب  متر ١,٢٩٩,٠٠٠  

 ۴١١٣٠۵ نصب سیم لرزه گیرداخل لوله باسبار. متر ٢٠٠,٣۶  

 ۴١١٣٠۶ متر و با هر زاویه. میلی ١٠٠های با قطر تا  کاری لوله خم عدد ٠٠٠,۴۴۶,٣  

 ۴١١٣٠٧ متر. میلی ١٠٠جوشکاری لوله تا قطر  سرجوش ٧۶٢,٠٠٠,۴  

 ۴١١٣٠٨ متر. میلی ١۶٠تا  ١٠١جوشکاری لوله با قطر  سرجوش ٠٠٠,۵,۴٩۵  

 ۴١١٣٠٩ متر. میلی ١۶١جوشکاری لوله با قطربیش از  سرجوش ٢٣١,٠٠٠,۶  

 عدد ۴۴٣,٠٠٠,٣  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده
 کیلوولت. ۶٣سیم در هر فاز برای تجهیزات   تک

۴١١۴٠١ 

 عدد ٣,٧۴٠,٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ۶٣دو سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٠٠۴,۴  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده
 کیلوولت. ١٣٢سیم در هر فاز برای تجهیزات   تک

۴١١۴٠٣ 

 عدد ۴,۴٠٧,٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از  آماده
 کیلوولت. ١٣٢دو سیم در هر فاز برای تجهیزات   نوع

۴١١۴٠۴ 

 عدد ٣۵٢,٠٠٠,۵  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ٢٣٠دو سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠۵ 

 عدد ۵,۵٣٣,٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ٢٣٠سه سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠۶ 

 عدد ٠٠٠,١۶۶,۶  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ۴٠٠دو سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠٧ 

 عدد ٣٨٣,٠٠٠,۶  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ۴٠٠سه سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠٨ 
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 عدد ٢٨٧,٠٠٠,۵

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و 

 کیلوولت. ۶٣... با تجهیزات 

۴١١۴٠٩ 

  
 عدد ٠٠٠,٩٠۶,۵

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و 

 کیلوولت. ١٣٢... با تجهیزات 

۴١١۴١٠ 

  
 عدد ٠٠٠,٨,٢٠۶

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
خط، باسبار   طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط

 کیلوولت. ٢٣٠  و ... با تجهیزات

۴١١۴١١ 

  
 عدد ٩,٠۶٢,٠٠٠

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و 

 کیلوولت. ۴٠٠  ... با تجهیزات

۴١١۴١٢ 

 دهانه ۶۴٠,٠٠٠,٣٣  
کیلولت بین دو  ۶٣کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم

 گنتری برای یک رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع.
۴١١۵٠١ 

  
 دهانه ٣٨,٧١٧,٠٠٠

کیلولت بین دو  ۶٣کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠٢ 

 دهانه ٨٩٠,٠٠٠,٣۵  
کیلولت بین دو  ١٣٢کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم

 گنتری برای یک رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع.
۴١١۵٠٣ 

  
 دهانه ٠٠٠,۵٠۵,۴١

کیلولت بین دو  ١٣٢کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠۴ 

  
 دهانه ۴۴٠,٠٠٠,۴٧

کیلولت بین دو  ٢٣٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠۵ 

  
 دهانه ٠٠٠,۶٠,٨١۶

کیلولت بین دو  ٢٣٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای سه رشته سیم در هر فاز (باندل سه سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠۶ 

  
 دهانه ۵٩,٠٣٧,٠٠٠

کیلولت بین دو  ۴٠٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠٧ 

  
 دهانه ٧٢,٩٨٩,٠٠٠

کیلولت بین دو  ۴٠٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای سه رشته سیم در هر فاز (باندل سه سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠٨ 
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 عدد ٠٠٠,۵٢۶,٢  
داشتن هر  کیلوولت، جهت نگه ۶٣نصب زنجیر مقره آویز 

 گیر. تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج
۴١١۵٠٩ 

 عدد ۴٧٨,٠٠٠,٣  
داشتن هر  کیلوولت، جهت نگه ١٣٢نصب زنجیر مقره آویز 

 گیر. تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج
۴١١۵١٠ 

 عدد ۵,۶٩٢,٠٠٠  
داشتن  کیلوولت، جهت نگه ٢٣٠نصب زنجیر مقره آویز 

 گیر. هرتعداد سیم با هر سطح مقطع، موج
۴١١۵١١ 

 عدد ٧,٩٩٢,٠٠٠  
داشتن  کیلوولت، جهت نگه ۴٠٠نصب زنجیر مقره آویز 

 گیر. هرتعداد سیم با هر سطح مقطع، موج
۴١١۵١٢ 

 عدد ٠٠٠,١٨۶,۴  
داشتن  کیلوولت، جهت نگه ۶٣شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج
۴١١۵١٣ 

 عدد ٧٠٧,٠٠٠,۵  
کیلوولت، جهت  ١٣٢شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. داشتن هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج نگه
۴١١۵١۴ 

 عدد ٠٠٠,٩,٧۶۵  
کیلوولت، جهت  ٢٣٠شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. داشتن هر تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج نگه
۴١١۵١۵ 

 عدد ۵٧٨,٠٠٠,١٣  
کیلوولت، جهت  ۴٠٠شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. داشتن هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج نگه
۴١١۵١۶ 

 دهانه ٠٠٠,١٧,٧۴۴  
متر و ایجاد ارتباط با  ١۵کشی سیم محافظ تا ارتفاع  سیم

 بدنه.
۴١١۵١٧ 

 دهانه ۴٠٩,٠٠٠,٢٠  
متر و ایجاد  ١۵کشی سیم محافظ با ارتفاع بیش از  سیم

 ارتباط با بدنه.
۴١١۵١٨ 

 مجموعه ۵٣,٣٨٢,٠٠٠  
کیلوولت با ظرفیت  ٢٠نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٢٫۴
۴١١۶٠١ 

 مجموعه ٠٠٠,٧٨۶,٧۶  
کیلوولت با ظرفیت  ٢٠نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٣٫۶
۴١١۶٠٢ 

 مجموعه ٨٠,١٣٨,٠٠٠  
کیلوولت با ظرفیت  ٣٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٢٫۴
۴١١۶٠٣ 

 مجموعه ٣٠٢,٠٠٠,١١۶  
کیلوولت با ظرفیت  ٣٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار.٣٫۶
۴١١۶٠۴ 

 مجموعه ٠٠٠,۵٣۴,٨٧٢  
کیلوولت تا ظرفیت  ۶٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار.٢٠
۴١١۶٠۵ 

 مجموعه ٠٠٠,٨٣۶,١,٢١۶  
کیلوولت بیشتر از  ۶٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٢٠ظرفیت 
۴١١۶٠۶ 

 ۴١١٧٠١ کیلوولت همراه با اتصاالت باسبار. ٣٣های  نصب تابلو سلول ٢٢,٢٣٢,٠٠٠  

 
 

 

١٧٨  
 

 



 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴١١٧٠٢ کیلوولت همراه با اتصاالت باسبار. ٢٠های  نصب تابلو سلول ٢٠,٠٣٩,٠٠٠  

 متر ١٢۵,۵٠٠  
کیلوولت، آرموردار، با سطح مقطع تا  ٣٣یا  ٢٠کشی  کابل
 متر مربع. میلی ٣٠٠

۴١١٨٠١ 

 متر ١۴٢,٠٠٠  
کیلوولت، آرموردار، با سطح مقطع  ٣٣یا  ٢٠کشی  کابل

 متر مربع. میلی ٣٠٠بیشتر از 
۴١١٨٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٣,٠۶۵  
کیلوولت با سطح  ٣٣یا  ٢٠فاز  نصب سرکابل حرارتی تک

 .٣٠٠مقطع تا 
۴١١٩٠١ 

 عدد ٣,٢۶٣,٠٠٠  
کیلوولت با سطح  ٣٣یا  ٢٠فاز  نصب سرکابل حرارتی تک

 میلی متر مربع. ٣٠٠مقطع بیشتر از 
۴١١٩٠٢ 

 متر ۵٣,١٠٠  
رشته، با سطح  ٣٠تا   های کنترل و حفاظت کشی کابل کابل

 میلی مترمربع. ٢٫۵یا  ١٫۵مقطع 
۴١٢٠٠١ 

  
 متر ٨٠,٧٠٠

رشته با سطح مقطع تا  های فشار ضعیف تک کشی کابل کابل
 ٧٠متر مربع یا دو رشته با سطح مقطع تا  میلی ١۵٠
 متر مربع. میلی

۴١٢٠٠٢ 

  
 متر ٩٣,٠٠٠

رشته با سطح  های فشار ضعیف تک کشی کابل کابل
متر مربع یا دو رشته با سطح  میلی ١۵٠بیشتر از   مقطع

 متر مربع. میلی ٧٠مقطع بیشتر از 

۴١٢٠٠٣ 

 متر ٨٨,٢٠٠  
فاز با سطح مقطع تا  های فشار ضعیف سه کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×١۶+٣۵
۴١٢٠٠۴ 

 متر ٠٠٠,١٢۴  
فاز با سطح مقطع  های فشار ضعیف سه کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×۵٠+٩۵تا  ٣×٢۵+۵٠
۴١٢٠٠۵ 

 متر ١٣٨,٠٠٠  
فاز با سطح مقطع  های فشار ضعیف سه کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×٩۵+١٨۵تا  ٣×۵٠+١٢٠
۴١٢٠٠۶ 

 متر ۵٠٠,١۵٧  
فاز با سطح مقطع  های فشار ضعیف سه کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×١۵٠+٣٠٠تا  ٣×١٢٠+٢۴٠
۴١٢٠٠٧ 

 ۴١٢٠٠٨ زوج همراه با متعلقات. ۵٠کشی مخابراتی تا  کابل متر ۴٩,١٠٠  

 ۴١٢٠٠٩ کشی کواکسیال. کابل متر ۵٠٠,۴٧  

 عدد ۵٠٠,٣٧٣  
 ۵٠کاری شده تا  گلندزنی کابل آرموردار، قطر سوراخ

 متر. میلی
۴١٢٠١٠ 

 عدد ۴٧٨,٠٠٠  
 ۵٠کاری شده بیشتر از  گلندزنی کابل آرموردار، قطر سوراخ

 متر. میلی
۴١٢٠١١ 

 عدد ۶٣,٢٠٠  
 ٢٫۵و  ١٫۵وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع 

 مترمربع. میلی
۴١٢٠١٢ 

 
 

 

١٧٩  
 

 



 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴١٢٠١٣ میلی متر مربع. ۶و  ۴وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع  عدد ٧٨,٠٠٠  

 عدد ٩٢,٨٠٠  
میلی متر  ٢۵تا  ١٠وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع 

 مربع.
۴١٢٠١۴ 

 ۴١٢٠١۵ مترمربع. میلی ۵٠تا  ٣۵وایرینگ رشته هادی  عدد ١۵۶,۵٠٠  

 ۴١٢٠١۶ مترمربع. میلی ٩۵تا  ٧٠وایرینگ رشته هادی  عدد ۵٠٠,٢٢٠  

 ۴١٢٠١٧ مترمربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠وایرینگ رشته هادی  عدد ٠٠٠,٢٨۴  

 ۴١٢٠١٨ مترمربع و بیشتر. میلی ٢۴٠وایرینگ رشته هادی  عدد ۵٠٠,۴١١  

 سلول ١١١,٠٠٠,۴  
نصب تابلوی جمع کننده ترانس جریان، ترانس ولتاژ و 

 ، دیواری.Fuse Box، تابلو LMUسکسیونر، تابلو 
۴١٢١٠١ 

 سلول ٧,٧١٨,٠٠٠  
نصب تابلوهای مارشالینگ محوطه، تابلوی کنترل مرکزی 

 بریکر.
۴١٢١٠٢ 

  
 سلول ۶٨٠,٠٠٠,٩

نصب تابلوهای دیسپاچینگ، مخابرات، حفاظت، 
، اینترفیس پست و اسکادا، Swingگیری، ساده یا  اندازه

 ، شارژرها و توزیع جریان مستقیم.LCC ،AVRکنترل، 

۴١٢١٠٣ 

 ۴١٢١٠۴ نصب تابلوهای اصلی و توزیع جریان متناوب. سلول ١١,٧١٨,٠٠٠  

 مجموعه ٠٠٠,۴٢,٢۵۴  
ولت با ظرفیت تا  ١٢۵یا  ١١٠نصب یک مجموعه باتری 

 ها. آمپرساعت و ایجاد ارتباط الزم بین سلول ٢٠٠
۴١٢٢٠١ 

  
 مجموعه ٠٢١,٠٠٠,۵۵

ولت با ظرفیت  ١٢۵یا  ١١٠باتری  نصب یک مجموعه
آمپرساعت و ایجاد ارتباط الزم بین  ٨٠٠تا  ٢٠٠بیشتر از 

 ها. سلول

۴١٢٢٠٢ 

 مجموعه ۶٨,٢٨٢,٠٠٠  
ولت با ظرفیت  ١٢۵یا  ١١٠نصب یک مجموعه باتری 

 ها. آمپرساعت و ایجاد ارتباط الزم بین سلول ٨٠٠بیشتر از 
۴١٢٢٠٣ 

 مجموعه ٩,١٢٧,٠٠٠  
ولت و ایجاد ارتباط الزم  ۴٨نصب یک مجموعه باتری 

 ها. سلول  بین
۴١٢٢٠۴ 

 ۴١٢٢٠۵ ها. ساخت آب باطری و ریختن آن در سلول باطری لیتر ٩۵,۴٠٠  

 ۴١٢٣٠١ شبکه زمین، حفاری ماشینی در زمین کلنگی.  اجرای متر طول ٣٣٨,٠٠٠  

 ۴١٢٣٠٢ اجرای شبکه زمین، حفاری ماشینی در زمین دج. متر طول ٠٠٠,٣٨۶  

 ۴١٢٣٠٣ اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین کلنگی. متر طول ۵٠٠,۴٢٧  

 ۴١٢٣٠۴ اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین دج. متر طول ٧٠۵,۵٠٠  

 متر طول ٩٢۴,۵٠٠  
اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین سنگی ضعیف 

 یا نیمه سنگی.
۴١٢٣٠۵ 

 
 

 

١٨٠  
 

 



 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٣٧٢,٠٠٠  
ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی 

 متر مربع. میلی ٩۵برای سطح مقطع تا 
۴١٢٣٠۶ 

 عدد ۴١٩,٠٠٠  
ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی 

 متر مربع. میلی ١۵٠و  ١٢٠برای سطح مقطع 
۴١٢٣٠٧ 

 عدد ۵٠٠,۵۶٨  
ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی 

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵برای سطح مقطع 
۴١٢٣٠٨ 

 عدد ۵٠٠,١٨٣  
راهی رایزر از نوع جوش احتراقی برای  ایجاد اتصال سه

 متر مربع. میلی ٩۵سطح مقطع تا 
۴١٢٣٠٩ 

 عدد ۵٠٠,٢۵٢  
راهی رایزر ازنوع جوش احتراقی برای  ایجاد اتصال سه

 متر مربع. میلی ١۵٠و  ١٢٠سطح مقطع 
۴١٢٣١٠ 

 عدد ۵٠٠,٣٢٧  
راهی رایزر از نوع جوش احتراقی برای  ایجاد اتصال سه

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵سطح مقطع 
۴١٢٣١١ 

 عدد ١٩٨,٠٠٠  
دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع  فرم
 میلی متر مربع. ٩۵متری، برای رایزر با سطح مقطع تا  نیم

۴١٢٣١٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٨۴

دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع  فرم
میلی متر  ١۵٠و  ١٢٠متری، برای رایزر با سطح مقطع  نیم

 مربع.

۴١٢٣١٣ 

  
 عدد ٣۴۴,۵٠٠

دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع  فرم
میلی متر مربع و  ١٨۵متری، برای رایزر با سطح مقطع  نیم

 بیشتر.

۴١٢٣١۴ 

 ۴١٢٣١۵ متر. نصب رایزر بر روی سازه بیشتر از نیم متر ٣٠٠,۴۴  

 ۴١٢٣١۶ متر. ٣کوبیدن میله مسی در زمین دج به طول  عدد ٠٠٠,٢,٧۵۴  

 ۴١٢٣١٧ متر. ٣کوبیدن میله مسی در زمین سنگی به طول  عدد ١٧١,٠٠٠,۴  

 ۴١٢٣١٨ متر مربع. میلی ١٠٠نصب تسمه مسی با مقطع تا  متر ۶٣٢,٠٠٠  

 ۴١٢٣١٩ متر مربع. میلی ٢٠٠تا  ١٠١نصب تسمه مسی با مقطع  متر ٨٣٨,٠٠٠  

 ۴١٢٣٢٠ متر مربع. میلی ٢٠٠نصب تسمه مسی با مقطع بیش از  متر ٠٠٠,١,١٩۴  

 عدد ۵٠٠,٧٣٩  
اجرای هر اتصال جوش کاربیتی (غیر کدولدی) تسمه 

 مسی.
۴١٢٣٢١ 

 ۴١٢٣٢٢ متر. ٣کوبیدن میله مسی در زمین کلنگی به طول  عدد ٠٠٠,٢,٣٣۴  

 ۴١٢۴٠١ مونتاژ و نصب سازه نگهدارنده تجهیزات. تن ١٢,٢٨٨,٠٠٠  

 ۴١٢۴٠٢ ها. مونتاژ و نصب ستون و بیم گنتری تن ٠۵٨,٠٠٠,٢۶  

 ۴١٢۴٠٣ بازو یا دستک کابل تا دو ردیف.  نصب پایه نگهدارنده عدد ۵٠٠,٢٩١  

 
 

 

١٨١  
 

 



 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 عدد ۵٠٠,۴١٩  
بازو یا دستک کابل بیش از دو   نصب پایه نگهدارنده

 ردیف.
۴١٢۴٠۴ 

 ۴١٢۴٠۵ ای با هر سایز. نصب بازو یا دستک کابل از نوع پیچ و مهره عدد ۴٨,٩٠٠  

 ۴١٢۴٠۶ متر. سانتی ٣٠نصب نردبان کابل تا سایز  متر ۵٠٩,٠٠٠  

 ۴١٢۴٠٧ متر. سانتی ٣٠نصب نردبان کابل سایز بیشتر از  متر ۵۴٩,٠٠٠  

 ۴١٢۴٠٨ متر. سانتی ٣٠نصب سینی کابل تا سایز  متر ۵٠٠,۵٨٨  

 ۴١٢۴٠٩ متر. سانتی ٣٠نصب سینی کابل سایز بیشتر  از  متر ۵٠٠,۶۶٧  

 ۴١٢۴١٠ متر. سانتی ٣٠نصب چهارراهی نردبان تا سایز  عدد ٧۵٩,٠٠٠  

 ۴١٢۴١١ متر. سانتی ٣٠نصب چهارراهی نردبان سایز بیشتر از  عدد ٨٣٨,٠٠٠  

 ۴١٢۴١٢ متر. سانتی ٣٠راهی نردبان تا سایز   نصب سه عدد ۵۶٣,٠٠٠  

 ۴١٢۴١٣ متر. سانتی ٣٠راهی نردبان سایز بیشتر از   نصب سه عدد ۶٢٧,٠٠٠  

 ۴١٢۴١۴ متر. سانتی ٣٠نصب زانو و رابط نردبان تا سایز  عدد ٣٨٩,٠٠٠  

 ۴١٢۴١۵ متر. سانتی ٣٠نصب زانو و رابط نردبان سایز بیشتر از  عدد ۵٠٠,۴٢٨  

 ۴١٢۴١۶ متر. سانتی ٣٠نصب چهارراهی سینی تا سایز  عدد ۵٠٠,٨٩١  

 ۴١٢۴١٧ متر. سانتی ٣٠نصب چهارراهی سینی سایز بیشتر از  عدد ٠٠٠,٩٨۶  

 ۴١٢۴١٨ متر. سانتی ٣٠راهی سینی تا سایز   نصب سه عدد ۶٢٧,٠٠٠  

 ۴١٢۴١٩ متر. سانتی ٣٠راهی سینی سایز بیشتر از   نصب سه عدد ۶٩٠,٠٠٠  

 ۴١٢۴٢٠ متر. سانتی ٣٠نصب زانو رابط سینی سایز تا  عدد ۵٠٠,۴٢٨  

 ۴١٢۴٢۴ متر. سانتی ٣٠نصب زانو رابط سینی سایز بیشتر از  عدد ۴۶٨,٠٠٠  

 ۴١٢۴٢۵ متر. سانتی ٣٠نصب درپوش سینی کابل تا سایز  عدد ١٧۴,۵٠٠  

 ۴١٢۴٢۶ متر. سانتی ٣٠نصب درپوش سینی کابل سایز بیشتر از  عدد ۵٠٠,٢١٣  

 ۴١٢۴٢٧ نصب دکل مهاری مخابراتی. متر طول ۵٠٠,٧۶٨  

 عدد ۵٠٠,۵٠٨  
دهنده کد دیسپاچینگی ، فاز و  نصب تابلوی فلزی نشان

 غیره.
۴١٢۴٢٨ 

 ۴١٢۴٢٩ نصب پروژکتور روی گنتری. عدد ١,٠۵٣,٠٠٠  
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال  های انتقال و فوق فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 مقدمه

که به  بودهتوزیع به صورت کامل   انتقال و فوق هاي فشار قوي پست 69اندازي و راه 68آزمون نجام، هزینه افصلهاي این  ردیف  قیمت.1
نیاز  ابزار مورد، دستگاه و هاي تامین نیروي انسانی شامل هزینههاي این فصل از عبارت آزمون استفاده شده است و  اختصار در شرح ردیف

هاي سازندگان و ضوابط ابالغی سازمان برنامه و بودجه و  مطابق دستورالعمل اندازي) و تحویل اندازي و راه راه اندازي (پیش آزمون و راه جهت
 .باشد شرکت توانیر و مشخصات فنی می

هاي مربوط به آزمون  لکتریکی، در ردیفاندازي کلیه کارکردهاي مندرج در جداول مقدمه فصل تجهیزات سیستم حفاظت ا .بهاي آزمون و راه2
 ها لحاظ شده است. رله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦٨ Test 

٦٩ Commissioning 

                                                           



 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠توزیع نیروی برق سال  های انتقال و فوق فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به 3

 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 توزیع ترانسفورماتورها و راکتورهاي انتقال و فوق  آزمون 01

 آزمون ترانس کمپکت، زمین و مصرف داخلی فشار متوسط 02

 گیر گازي آزمون تجهیزات سوئیچ 04

 آزمون کلید قدرت 05

 آزمون سکسیونر و سکسیونر با تیغه زمین 06

 آزمون ترانس جریان 07

 آزمون ترانس ولتاژ 08

 آزمون برقگیر 09

 آزمون بوشینگ 11

 گیر آزمون موج 12

 اي آزمون باسبارهاي لوله 13

 آزمون سیستم روشنایی 14

 آزمون سیستم زمین 15

 آزمون خازن 16

 آزمون تابلوهاي فشار متوسط 17

 فشار متوسط  آزمون کابل 18

 آزمون کابل فشار ضعیف 19

 ها شارژ اولیه باتري 20

 متناوب و مستقیمآزمون تغذیه جریان  21

 آزمون مدار کنترل و حفاظت 22

 گیري، ثبات آزمون دستگاه اندازه 23

 آزمون سیستم کنترل نیومریک 24

 هاي حفاظتی آزمون رله 25

 آزمون تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات 26
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,٢٧۵,١۴۵  
 ۴٠٠فاز با سطح ولتاژ  آزمون اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت.
۴٢٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,١١٩,١۵۶  
 ۴٠٠فاز با سطح ولتاژ  آزمون اتوترانسفورماتور تک

 کیلوولت.
۴٢٠١٠٢ 

 دستگاه ١۵٠,٣٠٣,٠٠٠  
 ۴٠٠و  ٢٣٠آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ 

 پیچه). کیلوولت (سه سیم
۴٢٠١٠٣ 

 دستگاه ۵٠١,٠٠٠,١۴٧  
 ۴٠٠و  ٢٣٠آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ 

 پیچه). کیلوولت (دو سیم
۴٢٠١٠۴ 

 دستگاه ٠٢١,٠٠٠,١١۵  
 ١٣٢و  ۶٣آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ 

 پیچه). کیلوولت (سه سیم
۴٢٠١٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,۶۴۶,١١١  
 ١٣٢و   ۶٣آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ 

 پیچه). کیلوولت (دو سیم
۴٢٠١٠۶ 

 ۴٢٠١٠٧ کیلوولت. ۴٠٠آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ  دستگاه ٨٩,٢١٠,٠٠٠  

 ۴٢٠١٠٨ کیلوولت. ٢٣٠آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ  دستگاه ٠٠٠,۶۵۶,٨٢  

 ۴٢٠١٠٩ کیلوولت. ٢٠آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ  دستگاه ٠٠٠,٨۶۴,۵۴  

 ۴٢٠١١٠ کیلوولت. ۶٣آزمون ترانس زمین  دستگاه ۵٨,٧۴٢,٠٠٠  

 ۴٢٠١١١ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠کمپکت   آزمون ترانس دستگاه ١٨,٢١٣,٠٠٠  

 ۴٢٠١١٢ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠زمین   آزمون ترانس دستگاه ١٧,٠٢٢,٠٠٠  

 ۴٢٠١١٣ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آزمون ترانس مصرف داخلی  دستگاه ٠٠٠,١٨,٢۵۴  

 ۴٢٠١١۴ آزمون راکتور نوترال. دستگاه ١٧,٠٢٢,٠٠٠  

  
 مجموعه ٠٠٠,۶٩۵,۵٢٠,١

یک دیامتر کامل آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 
کیلوولت (خط خط، خط ترانس یا ترانس  ۴٠٠کلیدی 
 ترانس).

۴٢٠۴٠١ 

 مجموعه ٠٠٠,١,٠٠١,٩٢۴  
یک دیامتر ناقص آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت (خط یا ترانس). ۴٠٠کلیدی 
۴٢٠۴٠٢ 

 مجموعه ٠٠٠,۵۴۴,۶۴۵  
 ۴٠٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴٠٣ 

 مجموعه ١٣١,٠٠٠,۶٠۶  
 ۴٠٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی.
۴٢٠۴٠۴ 

 مجموعه ۵٧١,٠٠٠,۵٣٨  
کیلوولت،  ۴٠٠یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴٠۵ 

 
 

 

١٨۵  
 

 



 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 مجموعه ١,٣٩٨,٠١٠,٠٠٠

یک دیامتر کامل آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 
کیلوولت (خط خط، خط ترانس یا ترانس  ٢٣٠کلیدی 
 ترانس).

۴٢٠۴٠۶ 

 مجموعه ٧٢١,٠٠٠,٨٨۵  
یک دیامتر ناقص آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت (خط یا ترانس). ٢٣٠کلیدی 
۴٢٠۴٠٧ 

 مجموعه ٠٠٠,۴٨١,١٣۵  
 ٢٣٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴٠٨ 

 مجموعه ۴٨٣,٠٠٠,۵٣٣  
 ٢٣٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی.
۴٢٠۴٠٩ 

 مجموعه ١۴٧,٠٠٠,۴٨۴  
کیلوولت،  ٢٣٠یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴١٠ 

 مجموعه ٠٠٠,٠۴۵,٣٢۶  
کیلوولت، آرایش  ١٣٢یک فیدر خط  GISآزمون تجهیزات 

 باسبار ساده.
۴٢٠۴١١ 

 مجموعه ٠٠٠,٠۴۵,٣٢۶  
کیلوولت،  ١٣٢یک فیدر ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 آرایش باسبار ساده.
۴٢٠۴١٢ 

 مجموعه ٣٧٠,٠٨٣,٠٠٠  
کیلوولت، با  ١٣٢یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 کلید.
۴٢٠۴١٣ 

 مجموعه ۴۴٩,٠٠٠,٢٧٩  
کیلوولت،  ١٣٢یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 بدون کلید.
۴٢٠۴١۴ 

 مجموعه ٠٠٠,۶٩۵,۴١٢  
 ١٣٢یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش رینگ.
۴٢٠۴١۵ 

 مجموعه ٠٠٠,٠۴۵,٣٢۶  
کیلوولت، آرایش  ۶٣یک فیدر خط  GISآزمون تجهیزات 

 باسبار ساده.
۴٢٠۴١۶ 

 مجموعه ٠٠٠,٠۴۵,٣٢۶  
کیلوولت،  ۶٣یک فیدر ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 آرایش باسبار ساده.
۴٢٠۴١٧ 

 مجموعه ٣٧٠,٠٨٣,٠٠٠  
کیلوولت، با  ۶٣یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 کلید.
۴٢٠۴١٨ 

 مجموعه ۴۴٩,٠٠٠,٢٧٩  
کیلوولت، بدون  ۶٣یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 کلید.
۴٢٠۴١٩ 

 مجموعه ٠٠٠,۶٩۵,۴١٢  
 ۶٣یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش رینگ.
۴٢٠۴٢٠ 

 دستگاه ٠٠٠,١٢,٧۵۵  
 ۴٠٠فاز  گیر گازی ترانس ولتاژ تک آزمون تجهیزات سوئیچ

 فاز). کیلوولت (تک
۴٢٠۴٢١ 
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ١١,٩١٣,٠٠٠  
 ٢٣٠فاز  گیر گازی ترانس ولتاژ تک آزمون تجهیزات سوئیچ

 فاز). کیلوولت (تک
۴٢٠۴٢٢ 

 دستگاه ٨,٣٢٣,٠٠٠  
فاز فوق  گیر گازی ترانس ولتاژ تک آزمون تجهیزات سوئیچ

 فاز). توزیع (تک
۴٢٠۴٢٣ 

 دستگاه ٠٠٠,١٣,٢۶۴  
کیلوولت  ۴٠٠گیر گازی برقگیر  آزمون تجهیزات سوئیچ

 همراه با شمارنده و کابل ارتباطی.
۴٢٠۴٢۴ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٠۶,١٢  
کیلوولت  ٢٣٠گیر گازی برقگیر  آزمون تجهیزات سوئیچ

 همراه با شمارنده و کابل ارتباطی.
۴٢٠۴٢۵ 

 دستگاه ١١,٩۵٧,٠٠٠  
گیر گازی برقگیر فوق توزیع همراه  آزمون تجهیزات سوئیچ

 با شمارنده و کابل ارتباطی.
۴٢٠۴٢۶ 

 دستگاه ٠٠٠,۶۵۴,۶٣٣  
 ۴٠٠گیر گازی فیدر خط یا ترانس   آزمون تجهیزات سوئیچ

 کیلوولت با آرایش رینگ.
۴٢٠۴٢٧ 

 دستگاه ١٠٩,٠٠٠,۵٧۴  
 ٢٣٠گیر گازی فیدر خط یا ترانس   آزمون تجهیزات سوئیچ

 کیلوولت با آرایش رینگ.
۴٢٠۴٢٨ 

 ۴٢٠۵٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون کلید قدرت  دستگاه ۴٠٣,٠٠٠,۵٨  

 ۴٢٠۵٠٢ کیلوولت. ٢٣٠آزمون کلید قدرت  دستگاه ٠٠٠,۵١,٧٣۵  

 ۴٢٠۵٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون کلید قدرت  دستگاه ۴١,٣٣٩,٠٠٠  

 ۴٢٠۵٠۴ کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠آزمون کلید قدرت  دستگاه ١٩١,٠٠٠,١۶  

 ۴٢٠۶٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه دستگاه ۴٩,١٨٨,٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠٢ کیلوولت. ۴٠٠فاز  آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه دستگاه ٣٢٨,٠٠٠,۴۴  

 ۴٢٠۶٠٣ کیلوولت. ۴٠٠فاز  آزمون سکسیونر پانتوگراف سه دستگاه ٠٠٠,۵٠,٠۶۴  

 ۴٢٠۶٠۴ کیلوولت. ٢٣٠فاز  آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه دستگاه ٠٠٠,۴١,٨٧۵  

 ۴٢٠۶٠۵ کیلوولت. ٢٣٠فاز  آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه دستگاه ٠٠٠,٩۶۶,٣۵  

 ۴٢٠۶٠۶ کیلوولت. ٢٣٠فاز آزمون سکسیونر پانتوگراف سه دستگاه ٠٠٠,٢٨۴,۴۴  

 ۴٢٠۶٠٧ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣فاز  آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه دستگاه ٠٠٠,٠٨۵,٣۴  

 دستگاه ٣١,١۶٣,٠٠٠  
 ١٣٢یا  ۶٣فاز  آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه

 کیلوولت.
۴٢٠۶٠٨ 

 ۴٢٠۶٠٩ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣فاز  آزمون سکسیونر پانتوگراف سه دستگاه ٢٣٩,٠٠٠,٣۵  

 ۴٢٠۶١٠ کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠آزمون سکسیونر  دستگاه ١١,٧۶٣,٠٠٠  

 ۴٢٠٧٠١ ای. کیلوولت، چهار هسته ۴٠٠آزمون ترانس جریان  دستگاه ٠٠٠,٣۶۵,٢۵  

 ۴٢٠٧٠٢ ای. کیلوولت، چهار هسته ٢٣٠آزمون ترانس جریان  دستگاه ٠٠٢,٠٠٠,٢۴  
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴٢٠٧٠٣ ای. کیلوولت، دو هسته ١٣٢یا  ۶٣آزمون ترانس جریان  دستگاه ٧٠١,٠٠٠,١۵  

 ۴٢٠٧٠۴ کیلوولت، دو هسته ای. ٣٣و  ٢٠آزمون ترانس جریان  دستگاه ٧,٣۶١,٠٠٠  

 دستگاه ۴٧٠,٠٠٠,٣  
برای هر هسته  ۴٢٠٧٠۴تا  ۴٢٠٧٠١های بها به ردیف اضافه

 اضافی.
۴٢٠٧٠۵ 

 ۴٢٠٨٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ١٠,٣۵٣,٠٠٠  

 ۴٢٠٨٠٢ کیلوولت. ٢٣٠آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ۶٨٢,٠٠٠,٩  

 ۴٢٠٨٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ۶,۶۵٧,٠٠٠  

 ۴٢٠٨٠۴ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ٠٠٠,٢,١٩۴  

 ۴٢٠٩٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ٠٠٠,١٠,٩٨۶  

 ۴٢٠٩٠٢ کیلوولت.  ٢٣٠آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ٠٠٠,١٠,٢٠۵  

 ۴٢٠٩٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ٩,٧۵١,٠٠٠  

 ۴٢٠٩٠۴ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ٣,٠٣٩,٠٠٠  

 ۴٢١١٠١ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون بوشینگ دیواری  دستگاه ٠٠٠,٢۶۴,۶  

 ۴٢١٢٠١ کیلوولت. ۴٠٠گیر  آزمون موج دستگاه ٠٠٠,١,٢۴۵  

 ۴٢١٢٠٢ کیلوولت. ٢٣٠گیر  آزمون موج دستگاه ٠٠٠,١,٢۴۵  

 ۴٢١٢٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣گیر  آزمون موج دستگاه ٠٠٠,١,٢۴۵  

 عدد ٧۶١,٠٠٠,۴  
سر جوش لوله باسبار با هر  آزمون عکس رادیوگرافی یک

 سایز.
۴٢١٣٠١ 

 ۴٢١۴٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون روشنایی یک پست  مجموعه ۶٨,١٧٣,٠٠٠  

 ۴٢١۴٠٢ کیلوولت. ٢٣٠آزمون روشنایی یک پست  مجموعه ۵٢,١٣٣,٠٠٠  

 ۴٢١۴٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون روشنایی یک پست  مجموعه ١١٣,٠٠٠,۴۴  

 ۴٢١۵٠١ آزمون سیستم زمین پست انتقال. مجموعه ۴۴,۶۴٢,٠٠٠  

 ۴٢١۵٠٢ آزمون سیستم زمین پست فوق توزیع. مجموعه ٠٠٠,٣۶,۴۴۵  

 مجموعه ٠۵٧,٠٠٠,۶۵  
 ۶٣های یک بانک خازنی با ولتاژ نامی  آزمون سلول

 کیلوولت.
۴٢١۶٠١ 

 مجموعه ١٩١,٠٠٠,١۶  
 ٣٣تا  ٢٠های یک بانک خازنی با ولتاژ نامی  آزمون سلول

 کیلوولت.
۴٢١۶٠٢ 

 مجموعه ٣۶,۴۵٨,٠٠٠  
آزمون تابلو فشار متوسط (کلید قدرت، ترانس جریان و 

 ولتاژ).
۴٢١٧٠١ 

 ۴٢١٨٠١ آزمون مگر کابل فشار متوسط. رشته ٢١٩,٠٠٠  

 
 

 

١٨٨  
 

 



 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴٢١٨٠٢ کیلوولت. ٢٠کابل  DC/AC (Hipot)آزمون اعمال ولتاژ  رشته ٠٠٠,۴٨۶  

 ۴٢١٨٠٣ کیلوولت. ٣٣کابل  DC/AC (Hipot)آزمون اعمال ولتاژ  رشته ۶٨٩,٠٠٠  

 ۴٢١٩٠١ آزمون مگر کابل فشار ضعیف. رشته ٣٧,٧٠٠  

 مجموعه ٧٨,٩۶٧,٠٠٠  
یا  ١١٠شارژ، دشارژ و شارژ اولیه یک مجموعه باطری 

 ولت، مطابق دستورالعمل سازنده به صورت کامل. ١٢۵
۴٢٢٠٠١ 

 مجموعه ٢٢,٠۵٧,٠٠٠  
ولت،  ۴٨شارژ، دشارژ و شارژ اولیه یک مجموعه باطری 

 مطابق دستورالعمل سازنده به صورت کامل.
۴٢٢٠٠٢ 

 ۴٢٢١٠١ ولت. ١٢۵یا  ١١٠آزمون شارژر  دستگاه ۴٧١,٠٠٠,١٣  

 ۴٢٢١٠٢ ولت. ۴٨آزمون شارژر  دستگاه ۵٩٩,٠٠٠,٩  

 ۴٢٢١٠٣ یک پست انتقال. DCی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ۴٩,٩٠٢,٠٠٠  

 ۴٢٢١٠۴ یک پست فوق توزیع. DCی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ٠٠٠,٢۴,۵۴۵  

 ۴٢٢١٠۵ یک پست انتقال. ACی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ٠٩٧,٠٠٠,٨۵  

 ۴٢٢١٠۶ یک پست فوق توزیع. ACی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ۵٩٩,٠٠٠,۴٢  

  
 مجموعه ۴٨١,٠٩١,٠٠٠

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک بی کامل آرایش یک و 
کیلوولت)، (خط خط،  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠کلیدی   نیم

 خط ترانس یا ترانس ترانس).

۴٢٢٢٠١ 

  
 مجموعه ٠٠٠,۶٨۶,٣۴١

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک بی ناقص آرایش یک و 
کیلوولت)، (خط یا  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠کلیدی   نیم

 ترانس).

۴٢٢٢٠٢ 

  
 مجموعه ٠٠٠,٨٠۶,١٧۵

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط، ترانس یا 
 ۴٠٠کیلوولت (یا  ٢٣٠کوپالژ، با آرایش باسبار دوبل، 

 کیلوولت).

۴٢٢٢٠٣ 

  
 مجموعه ٠٠٠,٠٠٠,٢٠۶

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط، ترانس یا 
 ٢٣٠کوپالژ، با آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی، 

 کیلوولت). ۴٠٠کیلوولت (یا 

۴٢٢٢٠۴ 

 مجموعه ١٣٣,٧٩٢,٠٠٠  
آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط با ترانس، 

 کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣باسبار ساده، 
۴٢٢٢٠۵ 

 مجموعه ٠٠٠,٩٣,٠۴۴  
یا  ۶٣آزمون مدار کنترل و حفاظت فیدر کوپالژ با کلید، 

 کیلوولت. ١٣٢
۴٢٢٢٠۶ 

 مجموعه ٠٢١,٠٠٠,۵۴  
یا  ۶٣آزمون مدار کنترل و حفاظت فیدر کوپالژ بدون کلید، 

 کیلوولت. ١٣٢
۴٢٢٢٠٧ 

 AVR . ۴٢٢٢٠٨تابلو   آزمون مدار کنترل تپ چنجر ترانس و مجموعه ۶٣٨,٠٠٠,۶١  
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴٢٢٢٠٩ کیلوولت. ٢٠یا  ٣٣آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر  مجموعه ٢٢,٠٠٨,٠٠٠  

 ۴٢٢٣٠١ آزمون آمپرمتر، ولت متر یا فرکانس متر. دستگاه ١,٢۶٢,٠٠٠  

 ۴٢٢٣٠٢ آزمون کنتور اکتیو و راکتیو. دستگاه ١١,٢۵٣,٠٠٠  

 ۴٢٢٣٠٣ گیری مرکزی. آزمون دستگاه اندازه دستگاه ١١,٢۵٣,٠٠٠  

 دستگاه ١١,٢۵٣,٠٠٠  
 Synchronizing)سنکرون  آزمون نمایشگر سیستم

Bracket). 
۴٢٢٣٠۴ 

 ۴٢٢٣٠۵ تپ چنجر ترانس.  کننده کنترل AVRآزمون دستگاه  دستگاه ١٨,٧۵٧,٠٠٠  

 ۴٢٢٣٠۶ کننده ورود و خروج خازن. کنترل VCRآزمون دستگاه  دستگاه ٠٠٠,٠٠۵,١۵  

 مجموعه ٢٧۴,۶۶٧,٠٠٠  
آزمون دستگاه ثبت وقایع و کنترل صحت اطالعات پست 

 انتقال.
۴٢٢٣٠٧ 

 مجموعه ۵۶٩,٠٠٠,١١٢  
آزمون دستگاه ثبت وقایع و کنترل صحت اطالعات پست 

 توزیع.  فوق
۴٢٢٣٠٨ 

  
 مجموعه ١٠٨,٠٠٠,۴٠۴

یک بی کامل آرایش یک و نیم کلیدی  DCSآزمون سیستم 
کیلوولت (خط خط، خط ترانس،  ٢٣٠کیلوولت یا  ۴٠٠

 ترانس ترانس).

۴٢٢۴٠١ 

 مجموعه ٣٩٢,٠٠٠,٢٨۵  
یک بی ناقص آرایش یک و نیم  DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت (خط یا ترانس). ٢٣٠کیلوولت یا  ۴٠٠کلیدی 
۴٢٢۴٠٢ 

 مجموعه ١٨٢,٠٠٠,١٠۶  
یک فیدر خط، ترانس یا کوپالژ، با  DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت). ۴٠٠کیلوولت (یا  ٢٣٠آرایش باسبار دوبل، 
۴٢٢۴٠٣ 

  
 مجموعه ٢٨٣,٠٠٠,١٢۴

یک فیدر خط، ترانس یا کوپالژ، با  DCSآزمون سیستم 
کیلوولت (یا  ٢٣٠آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی، 

 کیلوولت). ۴٠٠

۴٢٢۴٠۴ 

 مجموعه ٠٠٠,٨٠,٢٩۶  
یک فیدر خط با ترانس، باسبار ساده،  DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣
۴٢٢۴٠۵ 

 مجموعه ۵۵,۵۶٩,٠٠٠  
 ١٣٢یا  ۶٣فیدر کوپالژ با کلید،  DCSآزمون سیستم 

  کیلوولت.
۴٢٢۴٠۶ 

 مجموعه ۵٢٢,٠٠٠,٣٢  
 ١٣٢  یا ۶٣  فیدر کوپالژ بدون کلید،   DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت.
۴٢٢۴٠٧ 

 ۴٢٢۴٠٨ پست انتقال. AVRتابلو  DCSآزمون سیستم  مجموعه ٠٨٠,٠٠٠,٣۵  

 ۴٢٢۴٠٩ پست فوق توزیع. AVRتابلو  DCSآزمون سیستم  مجموعه ٠٠٠,١٨,٨٠۵  

 ۴٢٢۴١٠ کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠یک فیدر  DCSآزمون سیستم  مجموعه ٠٠٠,١٣,٠۶۵  

 ۴٢٢۵٠١ آزمون رله دیستانس خط انتقال. دستگاه ٣١,٢۶٩,٠٠٠  

 
 

 

١٩٠  
 

 



 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴٢٢۵٠٢ آزمون رله دیستانس خط فوق توزیع. دستگاه ٢١٣,٠٠٠,٢۶  

 ۴٢٢۵٠٣ آزمون رله دیفرانسیل طولی خط انتقال. دستگاه ٠٠٠,٢٨,٧۶۴  

 ۴٢٢۵٠۴ فوق توزیع.  آزمون رله دیفرانسیل طولی خط دستگاه ٠١٨,٠٠٠,٢۴  

 ۴٢٢۵٠۵ آزمون رله دیفرانسیل ترانس انتقال. دستگاه ٢٩,٠٧٣,٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠۶ آزمون رله دیفرانسیل ترانس فوق توزیع. دستگاه ٠١٨,٠٠٠,٢۴  

 ۴٢٢۵٠٧ آزمون رله حفاظت باسبار امپدانس باال. دستگاه ۵٠,٧٣٣,٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠٨ آزمون یک زون حفاظتی رله حفاظت باسبار امپدانس کم. دستگاه ١٠٢,٢٣٢,٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠٩ آزمون رله حفاظت کلید قدرت. دستگاه ١١,٣٧٩,٠٠٠  

 دستگاه ٠٠٠,٢٩,٧٠۴  
 ١٫۵آزمون رله حفاظت دیفرانسیل فیدر ترانس در آرایش 

 کلیدی.
۴٢٢۵١٠ 

 ۴٢٢۵١١ آزمون رله ولتاژی فرکانسی حفاظت شار هسته ترانس. دستگاه ٧,٧۶٢,٠٠٠  

 ۴٢٢۵١٢ آزمون رله حفاظت خطای زمین محدود شده. دستگاه ٧,٣٢٣,٠٠٠  

 ۴٢٢۵١٣ آزمون رله جریانی. دستگاه ٠٠٠,١٠,٩۴۵  

 ۴٢٢۵١۴ آزمون رله جریانی حفاظت زمین حساس. دستگاه ٧,٧۶٢,٠٠٠  

 ۴٢٢۵١۵ آزمون رله جریانی حذف بار. دستگاه ۴٣٢,٠٠٠,٢٣  

 ۴٢٢۵١۶ آزمون رله ولتاژی حذف بار. دستگاه ۴٣٢,٠٠٠,٢٣  

 دستگاه ١١,٢۵٣,٠٠٠  
آزمون رله جریانی با وصل مجدد و خطای زمین حساس 

 کیلوولت. ٣٣و  ٢٠فیدرهای   برای
۴٢٢۵١٧ 

 ۴٢٢۵١٨ آزمون رله حفاظت ولتاژی. دستگاه ٧,٧۶٢,٠٠٠  

 ۴٢٢۵١٩ آزمون رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت. دستگاه ١۵,۴۶٧,٠٠٠  

 ۴٢٢۵٢٠ آزمون رله سنکروچک. دستگاه ٧,٧۶٢,٠٠٠  

  
 مجموعه ١١٩,١٠٩,٠٠٠

آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک بی کامل 
کیلوولت)،  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠آرایش یک و نیم کلیدی 

 (خط خط، خط ترانس یا ترانس ترانس).

۴٢٢۶٠١ 

  
 مجموعه ٧٧,٨٨٢,٠٠٠

آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک بی ناقص 
کیلوولت)،  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠آرایش یک و نیم کلیدی 

 (خط یا ترانس).

۴٢٢۶٠٢ 

  
 مجموعه ۴٣,٢٠١,٠٠٠

آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 
 ٢٣٠خط، ترانس یا کوپالژ، با آرایش باسبار دوبل، 

 کیلوولت). ۴٠٠کیلوولت (یا 

۴٢٢۶٠٣ 
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 ١۴٠٠های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 مجموعه ۴٧,٧٨٠,٠٠٠

آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 
خط، ترانس یا کوپالژ، با آرایش باسبار دوبل با سکسیونر 

 کیلوولت). ۴٠٠کیلوولت (یا  ٢٣٠موازی، 

۴٢٢۶٠۴ 

 مجموعه ٢٧,٨۶٨,٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 

 کیلوولت، باسبار ساده. ١٣٢یا  ۶٣یا ترانس  خط
۴٢٢۶٠۵ 

 مجموعه ٠٠٠,۶۵۶,٢١  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 

 کیلوولت، با کلید. ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶٠۶ 

 مجموعه ٠٠٠,٧٣۵,۵  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 

 کیلوولت، بدون کلید. ١٣٢  یا ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶٠٧ 

 مجموعه ١٠,٨۴٣,٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک ترانس 

 انتقال.
۴٢٢۶٠٨ 

 مجموعه ۵,۶٧٨,٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک ترانس 

 فوق توزیع.
۴٢٢۶٠٩ 

 مجموعه ٢٧,٨۶٨,٠٠٠  
توزیع یک   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت، باسبار ساده. ١٣٢یا  ۶٣فیدر خط یا ترانس 
۴٢٢۶١٠ 

 مجموعه ٠٠٠,۶۵۶,٢١  
توزیع فیدر   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت، با کلید. ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶١١ 

 مجموعه ٠٠٠,۶۵۶,٢١  
توزیع فیدر   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت، با کلید. ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶١٢ 

 مجموعه ٠٠٠,٧٣۵,۵  
توزیع فیدر   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت، بدون کلید. ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶١٣ 

 مجموعه ١٠,٨۴٣,٠٠٠  
توزیع ترانس   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 انتقال.
۴٢٢۶١۴ 

 مجموعه ۵,۶٧٨,٠٠٠  
توزیع ترانس   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 توزیع.  فوق
۴٢٢۶١۵ 

 مجموعه ٧۶١,٠٠٠,۵  
توزیع یک   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠فیدر 
۴٢٢۶١۶ 

 RTU. ۴٢٢۶۵٠آزمون پایانه راه دور  مجموعه   

 PLC . ۴٢٢۶۵١های  آزمون ترمینال مجموعه   

 TPS . ۴٢٢۶۵٢پروتکشن  آزمون سیستم تله مجموعه   

 ۴٢٢۶۵٣ آزمون سیستم تلفن مرکزی. مجموعه   

 ۴٢٢۶۵۴ سیم. آزمون بی مجموعه   
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 فصل چهل و سوم. حمل

 مقدمه
هاي این  توزیع نیرو دارد. الزم به ذکر است هزینه بیمه حمل در قیمت ردیف  هاي انتقال و فوق .این فصل اختصاص به حمل تجهیزات پست1

فصل لحاظ نشده است و جزئیات نحوه انجام پوشش بیمه و پرداخت هزینه آن مطابق شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار خواهد بود. همچنین 
بینی هزینه بیمه حمل تجهیزات، در اسناد  ) جهت پیش3ه از شرایط مندرج در دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست امکان استفاد

 باشد.  ارجاع کار، میسر می
رما ترین کارخانه سازنده/فروشنده مورد تایید کارفرما تا محل اجراي پروژه یا انبار مورد نظر کارف نزدیک براساس.فاصله حمل تجهیزات 2

 گیرد. گردد و فاصله مذکور مبناي پرداخت قرار می تعیین و در اسناد ارجاع کار درج می

 .محل تحویل تجهیزات تامین شده از طرف کارفرما، باید در اسناد ارجاع کار تعیین شود. 3
. است شده منظور 430201و  430101هاي  فیردبهاي  در لومتریک 30 ي تجهیزات (براساس جدول زیر) تابارانداز و حمل ،يریبارگ نهیهز.4
مازاد هزینه حمل براي . بود خواهد) جاده نوع هر در( لومتریک 30 همان محاسبه يمبنا باشد، لومتریک 30 از کمتر حمل فاصله که صورتی در

 .شد خواهد محاسبه 430202و  430102هاي  فیرد از لومتریک 30 از شیب هاي مسافت

 تجهیزات نوع
هاي  گروه ردیف

 مشمول در این فصل

 1 20تا  18و فصول  15تا  13فصول  اول

 دوم
، فصول 3فصل  4و  3هاي  ، گروه2فصل  8و  7هاي  گروه

 30تا  21و  17، 16، 12تا  4
2 

 5و  4، 3 3فصل  2و  1هاي  و گروه 2فصل  6تا  1هاي  گروه

باشد و تجهیزات نوع  ها با تناژ نامی وسیله نقلیه میسر می حمل آندر جدول فوق تجهیزات نوع اول، تجهیزاتی هستند که امکان بارگیري و 
 باشند. دوم، تجهیزاتی هستند که فاقد این امکان می

هزینه بارگیري در محل کارخانه (با . است شدهن منظور 430401 فیردبهاي  در ي ترانسفورماتور قدرت و راکتور قدرتریبارگ نهیهز.5
بارگیري از محل دیگري  که درصورتیازنده) در بهاي ردیف تأمین تجهیزات مذکور در نظر گرفته شده است. استفاده از تجهیزات کارخانه س

  .گردد تعیین می 430502یا  430501غیر از کارخانه سازنده مورد نیاز باشد، بهاي آن در اسناد ارجاع کار با استفاده از ردیف شماره 
بوده و هزینه جابجایی احتمالی در محوطه کارگاه در  و راکتور میزان وزن ترانسفورماتور براساس 430501.مبناي پرداخت هزینه ردیف 6

هاي حمل و باراندازي ترانسفورماتور و راکتور، هزینه استقرار تجهیز بر روي  . الزم به ذکر است در ردیفردیف مزبور لحاظ نشده است
شده است. پیمانکار باید هزینه جابجایی ترانسفورماتور و راکتور در کارگاه را بر  فونداسیون یا محل تخلیه مندرج در اسناد ارجاع کار منظور

 اساس مشخصات مندرج در اسناد ارجاع کار در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید و هزینه مجزایی بابت این امر منظور نخواهد شد.
هزینه استقرار آن روي فونداسیون با استفاده از جرثقیل، از ردیف  قبالً در کارگاه موجود است، و راکتور ترانسفورماتور.در مواردي که 7

 گردد. تعیین میدر اسناد ارجاع کار  430501

ضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) براساس وزن ناخالص  گیري از حاصل کیلومتر اندازه-شده تن  هاي این فصل با واحد درج .در ردیف8
آید. ضمنا در مورد حمل تجهیزات مازاد بر مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول مورد تایید  می دست بندي مورد تایید کارفرما به بسته

 باشد. کارفرما، مالك می

 براساس(متر)  آن(تن) در مقدار جابجایی  فورماتور یا راکتورضرب میزان وزن ترانس حاصل براساس 430503.مبناي پرداخت هزینه ردیف 9
 ارت خواهد بود.روش مورد تائید دستگاه نظ
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و در صورت نیاز نحوه برآورد  منظور نشده است 4و  3 هاي گروه  ردیف .هزینه احداث کنارگذر یا جاده دسترسی موقت در بهاي10

 هاي مربوطه باید در اسناد ارجاع کار تعیین شود. هزینه
آسفالت،  ،یبتن ای ی، بلوك سفالنانآجر، تو، میلگرد، فله یا پاکتی) شن، ماسه، خاك صورت به شامل سیمان (.بهاي حمل مصالح ساختمانی 11

 گردد. همچنین به آب، بهاي حمل تعلق نمی گیرد. بهاي ابنیه تعیین می فهرست 28ی و غیره از فصل جدول بتن

ها و  ت، پیچ و مهرهآال ها، آهن ها، تخته ها، قرقره ها، سیم آوري قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل کابل .پس از اتمام کار، هزینه جمع12
هاي  شود، از ردیف ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می آالت باقیمانده در محل پست که مربوط به کارفرماست و حمل و باراندازي آن یراق

 .مجلس به تصویب کارفرما برسد هاي حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبالً با تنظیم صورت شود. فاصله این فصل پرداخت می
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه منظور سهولت دسترسی به ردیف .به 13

 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 بارگیري، حمل و باراندازي تجهیزات نوع اول 01

 دومبارگیري، حمل و باراندازي تجهیزات نوع  02

 حمل و باراندازي راکتور و ترانسفورماتور قدرت با کمرشکن 03

 حمل و باراندازي راکتور و ترانسفورماتور قدرت با بوژي 04

 قدرتترانسفورماتور  راکتور و بارگیري یا جابجایی 05
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 فصل چهل و سوم. حمل
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 تن ٨١٩,٠٠٠

 ٣٠بارگیری و حمل تجهیزات نوع اول با هر وسیله تا 
ها با  آن  کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه

 شده. های تعیین هر وسیله در محل

۴٣٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٠٣٠,۴  
حمل تجهیزات نوع اول در هر نوع جاده با هر وسیله مازاد 

 کیلومتر. ٣٠بر 
۴٣٠١٠٢ 

  
 تن ١,٢۶٣,٠٠٠

 ٣٠بارگیری و حمل تجهیزات نوع دوم با هر وسیله تا 
ها با  آن  کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه

 شده. های تعیین هر وسیله در محل

۴٣٠٢٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٨١٠,۶  
حمل تجهیزات نوع دوم در هر نوع جاده با هر وسیله مازاد 

 کیلومتر. ٣٠بر 
۴٣٠٢٠٢ 

 تن ٠٠٠,٣,٠۵۵  
حمل و باراندازی راکتور و ترانسفورماتور قدرت با 

 کیلومتر. ٣٠کمرشکن تا 
۴٣٠٣٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٨,١٧٠  
حمل راکتور و ترانسفورماتور قدرت با کمرشکن بیش از 

 کیلومتر. ٣٠
۴٣٠٣٠٢ 

 تن ٩,٧٨٣,٠٠٠  
حمل و باراندازی راکتور و ترانسفورماتور قدرت با بوژی 

 کیلومتر. ٣٠تا 
۴٣٠۴٠١ 

 کیلومتر  -تن  ۵٠٠,٨١  
 ٣٠حمل راکتور و ترانسفورماتور قدرت با بوژی بیش از 

 کیلومتر.
۴٣٠۴٠٢ 

 تن ٠٠٠,٢,٠٨۶  
بارگیری راکتور و ترانسفورماتور قدرت خارج از محل 

 کارخانه سازنده با جرثقیل.
۴٣٠۵٠١ 

 تن ١,٨١٨,٠٠٠  
بارگیری راکتور و ترانسفورماتور قدرت خارج از محل 

 کارخانه سازنده با جک و تراورس.
۴٣٠۵٠٢ 

 متر طول -تن  ۵٠٠,٢٢٧  
جابجایی و استقرار راکتور و ترانسفورماتور قدرت روی 

 فوندانسیون با جک و تراورس.
۴٣٠۵٠٣ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست

 
 

 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه
 
  عمومی  باالسري  . هزینه1

 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  اموراداري ، فتر فنی، د شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  .هزینه2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  .هزینه3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري سرمایه  .هزینه4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  .هزینه5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  .هزینه6ـ1
 . دفتر مرکزي  و سوخت  ، برق آب  .هزینه7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  .هزینه8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  .هزینه9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات لوازم  .هزینه10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  .هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  .هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13ـ1
 و مانند آنها.  در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي .هزینه14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  .هزینه15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه16ـ1
 اي دفتر مرکزي. ها و تجهیزات رایانه گاهدست .هزینه17ـ1
 کار  باالسري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . ستا نزد کارفرما  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  .هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  .هزینه3ـ2
 .سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي .هزینه5ـ2
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  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی اداري،  ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  يمشاور برا  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  .هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  .هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  .هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  .هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  .هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي .هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  .هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  .هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  .هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي ه.هزین6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي .هزینه1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  .هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  .هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي برنامه  هاي .هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي .هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي .هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  )هزینه1 توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي )در طرح2توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
.است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  ای ایب منطقه. ضر٢  پیوست

 
 هیـ واحـد پا  يو براساس بخش مرتبط با فهرست بهـا  »يمانکاریپ يکارها يا منطقه يها بیضر«بخشنامه  نیبر اساس آخر يا منطقه بی. ضرا1

 . گردد یلحاظ م  ،یبرق ساتیرشته تاس
تجهیـزات   نیو تـام  یشود و به فصول مرتبط با طراح ) اعمال می43تا  41اي تنها براي فصول نصب، آزمون و حمل (فصول  منطقه بی. ضر2

.گیــــــــــــــــــــــرد نمــــــــــــــــــــــی) تعلــــــــــــــــــــــق 30تــــــــــــــــــــــا  1 (فصــــــــــــــــــــــول
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٣  پیوست

 
  ، باید به تناسب هر رشته  به  مربوط  هاي رو، در کار  ، از این است  شده  تهیههاي مرتبط با رسته نیرو  براي استفاده در رشتهدستورالعمل   این

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورتبه باید   که  است  ها و تدارکاتی ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1-1

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  هاي گیرند، مانند کارگاه قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی  ، به پشتیبانی  هاي ساختمان. 1-2

و مانند   ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  هاي کارگاه  ، شامل سرپوشیده
  هاي ترانسفورماتورها و مولد  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  هاي انبار ، آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   آنها، مورد استفادهبه   دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانیبه ،  عمومی  هاي ساختمان. 1-3
  هاي ، پارکینگ ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  هاي ساختمان، مهمانسرا،  فاتر کار، نمازخانهد

 . سرپوشیده
و   آب  هدایت  هاي کانال، ایجاد خاکریز و  و فاضالب  سطحی  هاي آب  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه1-4

  ، تامین روباز، حصارکشی  هاي  ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  هاي سبز، انبار  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  هاي و کار  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

کارفرما   کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل رگاهکا  . منظور از ورودي1-5
  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط گفته پیش  هاي از نیاز  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین

 شود. می
  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه1-6

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  هاي  دستورالعمل  با رعایت
 کند.  متصل  کارگاهبه جود کشور را مو  هاي  از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محلبه   دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي  . راه1-8 
  یا با واسطه  ستقیمطور مبه را،   و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي  . راه1-9

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  محلبه دیگر،   هاي   راه
  عملیات  انجام  علتبه شد، اما  می  قبال از مسیر موجود انجام  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه1-10

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
 یا  احداث  روشبه ،  آالت و ماشین  ، تاسیساتها ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي   ردیف  در شرح  . منظور از تامین1-11

از   برداري  بهره و  نگهداريبه   مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خدمت خرید  صورتبه ،  محل موجود در  از امکانات آنها  اختیار گرفتن یا در  کارگاه
 . آنهاست

و دیگر   آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  هاي ساختمانو   ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن1-12
نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  هاي  ا و محله زمین  برگرداندن  اول  شکلبه   لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات
 . ستا کارفرما
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 برآورد  تهیه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  شرایطبه   برآورد، باید با توجه  کننده مشاور یا واحد تهیه  . مهندس2-1

 تجهیز و  در فهرست  شده  بینی پیش  هاي  ردیف  را طبق  مربوط  هاي  ، هزینه آن  بر مبناي و  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
و   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي  قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  برچیدن

،  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ه ویژ  مشخصات  و چنانچه کند  درجمورد نظر،   هاي  در برابر ردیف
شود و اضافه کردن ردیف با هر  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیفکند.   بینی پیش

 باشد. دار مجاز نمی هعنوان از جمله ستار
شود. در  برآورد آنها منظور می  عنوانبه ،  و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ییها ساختمان  براي

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  هاي ، مانند قابها ساختمان  ساخته پیش  ها و قطعات ، مانند کاروان ساخته پیش  هاي ساختمانمورد 
از چند   که  هایی شود. در پیمان ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  هايب فهرست  رشته
ي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به ها ساختمانشوند، ارزش مصالح بازیافتی  یا فسخ می یی که مشمول خاتمهها پیمانتبصره) در 

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
اجرا   دوره  و براي  موقت  صورتبه شود،  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  در برآورد هزینه  که  ییها راهو   ، تاسیساتها ساختمان. 2-2

  دوره  براي  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  اجراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي  هزینه  منظور تقلیلبه شود.  می  در نظر گرفته
در   موضوع  شود و این  استفاده  تجهیز کارگاه  عنوانبه   یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري هبهر

  اجراي  در برآورد هزینهو   محاسبه  مربوط  واحد رشتهبهاي   هاي  از فهرست  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
  و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  هاي ساختمان  یا تامین  کارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

آنها   هزینه  که این  به  شود، با توجه  شود استفاده می  ینیب  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي هزینه،  است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي  فصل  هاي  در ردیف

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان  خصوصی  جرا، باید در شرایطا  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه2-3
  اجرا الزم  دوره  براي ، کشی و کابل  کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  رایطدر ش  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  هاي کار  بگیرد، که  عهدهبه را   کارگاه  تا ورودي  رسانی برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه2-4

و سایر   برق  و اشتراك  انشعاب  هاي  (دیماند) و هزینه  برق  تثاب  هاي  تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیز   بابت  از این  اي هزینهشود و  می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخصبه ،  زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  هاي کار

از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهدهبه   کارگاه  تا ورودي  یرسان برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 .شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي  هزینه

  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  عهدهبه را   آب  چاه  یا احداث  هکارگا  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی .2-5
  هاي و سایر کار  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي  هزینه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  از شبکه  آب  انتقال  خط  اجراي  ، شامل آن  هاي کار  که  آب  عمومی
  پیمان  ، در اسناد ومدارك زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي  هزینه  و پرداخت  میقع  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه
  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي هزینهشود و  می  درج
، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي  از کسر هزینه  پس  آن  نباشد، هزینهکارفرما   عهدهبه ،  آب
 شود. می
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  بینی پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راهبه اجرا نیاز   در دوره  کارگاهبه   دسترسی  براي  . چنانچه2-6

تجهیز و   هاي  در ردیف  بابت  از این  اي هزینهکارفرما باشد،   عهدهبه   دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
  رشته  واحد پایهبهاي  از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهدهبه   دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورتبه و   محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  عهدهبه   تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این2-7
و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی

 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  را جزو برآورد هزینه  آن  رهاجا  هزینه
  دیگري  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  عهدهبه   در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به2-8

 کند.  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  دهد، باید آنرا در شرایط اختیار پیمانکار قرار در  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که
  هاي  واحد ردیفبهاي ، در  ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  هایی تجهیز کارگاه  . هزینه2-9

 شود. منظور نمی  اي هزینه،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي  فصل
  و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي  فصل  هاي  ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  هاي  تجهیز تعمیرگاه  . هزینه2-10

 شود. منظور نمی  رگاهکا  تجهیز و برچیدن  هاي  در ردیف  اي هزینه،  بابت
در   اي هزینه،  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي  ها در فصل واحد ردیفبهاي کار، در   اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه2-11

 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  ردیف
  است  الزم  که  . در کارهایی است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي  (هزینه  باالسري  در هزینه،  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه2-12

 شود. منظور می  کارگاه  برچیدنتجهیز و   هاي  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه
از غذا، در   کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  گاه، در کار مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی2-13

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  شود و جزو هزینه برآورد می  طور مقطوعبه   آن  و هزینه شود می  تعیین  پیمان  خصوصی  یطشرا
کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش2-14

 . نیست
  ، بر اساس انحرافی  هاي راهبه   مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  اهکارگ  تجهیز و برچیدن  هاي  ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه  . هزینه2-15

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  پایهبهاي  فهرست
،  شده  درج  ، در اسناد مناقصه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  ارکنانک  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان  و مشخصات  . نقشه2-16

 شود. برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي  نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي  هزینه
تا  991001، 990303تا  990301  هاي  ردیف  به  مربوط  هاي  هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع2-17

  نباید از میزانمنظور شود)  ها نیز باید به صورت مقطوع (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست 991501و  990104، 991104
  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  بیشتر شود. در صورتی جدول (الف)در   شده  تعیین
 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویببه ،  مناقصهتشریفات   ترك  صورتبه کار   یا ارجاع  مناقصه  از انجام  ، باید قبل کارگاه

کارگاه اعمال  دنیو برچ زیتجه يها نهیدر جدول الف) بدون هز مندرجفصول  ایکار ( ياجرا نهیبرآورد هز شده به نییتع يدرصدها. 2-17-1
 .شود یم
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 جدول (الف)

 میزان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه رشته ردیف

1 

 ،  برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه
 راهداري، آبرسانی،  و باند فرودگاه آهن ، راه راه

  آبخیزداري و منابع طبیعی، خطوط روستایی،
  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال

 مرمت آثار و بناهاي تاریخی  ،فاضالب

 کار   اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 4

 برآورد هزینه اجراي کار  مبلغدرصد  3 ساخت و ترمیم قنات 2
 کار   اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 5 و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار 3

 سازي سد 4
 کارگاه دنیو برچ زیتجهپیوست  14-2بر اساس ضوابط بند 

 سازي  رشته سد

 برق يروین عیانتقال و فوق توز ییخطوط هوا 5
 زاتیو نصب تجه ییاجرا اتیدرصد جمع مبلغ فصول عمل 8

 )20 یال 16(فصول 

 برق يروین عیانتقال و فوق توز زمینیخطوط  6
 کنی و نصب و آزمون کنی و کانل پیل ودرصد جمع مبلغ فص 10

 )16 و 15 (فصل

 برق يروین عیانتقال و فوق توز يها پست 7
اندازي  و راهنصب و آزمون  اتیدرصد جمع مبلغ فصول عمل 15

 )42و  41(فصول 
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  گاهشود، هر می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-2

یین شده در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه متناسب با درصدهاي تع، نباشد  شود، یکسان می  تعیین جدول (الف)  طبق  که  کار رفتهبه   هاي  رشته
 شود. جدول فوق و به نسبت برآورد مربوط به هر رشته تعیین می

  کلی  . شرایط3
  را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست  به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف3-1

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  آن مشاور،  از تایید مهندس  و پس  کرده
  هاي  دستگاهبه ، پیمانکار را  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  مدارك در اسناد و  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه3-2

  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  گرفتنو یا   ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3-3
  شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  جامانبه 

 . است  آن  رعایتبه   باشد، پیمانکار ملزم
شود. تجهیز  می  ، انجام است  شده  بینی پیش  پیمان  كدر اسناد و مدار  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات3-4

  ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  هزینه  ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
،  تجهیز اضافی  کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  یر کند، مبلغتغی  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  ابلق ،دیجد يکارها وستیپ 2بند   تبصره  موضوع  تنها براي
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  مبلغ  ، تا سقف4مفاد بند   به  وجه، با ت کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه3-5

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي  در ردیف  شده  بینی پیش
  کند، در برابر حوادث می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  و تاسیسات ها ساختمانخود،   هزینهبه   است  . پیمانکار، موظف3-6

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
  یدهکار برچ  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  تجهیز کارگاهبه   مربوط  و تاسیسات ها ساختمان. 3-7

و  ها ساختمانجز   . به پیمانکار استبه   کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثنايبه (  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح  شوند. تجهیزات
، مورد نیاز کارفرما  است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  و تاسیسات ها ساختمان  ، چنانچه ساخته پیش  قطعات
ها و  به پیمانکار، ساختمان  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالحبهاي باشد، 

 شود. ، به کارفرما واگذار می یاد شده  تاسیسات
 عیانتقال و فوق توز يها و پست ینیرشته خطوط زم هیواحد پا يدر موارد مندرج در فصل حمل فهارس بها زاتیحمل تجه مهیب نهیهز. 3-8
جدول مذکور در سرجمع مندرج در  فیدرج گردد. مبلغ رد 991501شماره  فیاسناد ارجاع کار در رد هیدر زمان ته تواند یبرق م يروین

 .گردد یلحاظ نم (الف)
از خدمات  يا مجموعه ای کیکه صرفا شامل  ییاسناد ارجاع کارها می) در تنظوستیپ نیکارگاه (مندرج در ا ندیو برچ زیتجه نهیهز .3-9
 .گیرد نمیباشد، تعلق (نصب و یا احداث)  ییاجرا اتیو حمل که فاقد هرگونه عمل یطراح زات،یتجه نیتام
  پرداخت  . نحوه4
، همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه به  مربوط  عملیات  پیشرفت  تناسب  ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي  از ردیف  هر یک  . هزینه4-1

 شود. می  ها درج وضعیت و در صورت  شده  محاسبه
  اسبتن  از کار باشد، به  بخشی  به  مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورتبه آنها   تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

و   ، محاسبه پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت  تناسب  به شود،  مربوط کار  کل  به  که صورتی در و شود می  محاسبه کار از  بخش  آن  پیشرفت
 شود. می  پرداخت

 شود. منظور می ها وضعیت پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه4-2
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه4-3
هـاي مربـوط بـه     در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از برگـزاري مناقصـه و تاییـد کارفرمـا، هزینـه     . 4ـ4

شود و در این حالت بر اساس ضـوابط بخشـنامه نظـارت، جداگانـه بـه مشـاور        ، درج نمی990304تا  990301هاي  در ردیفمهندس مشاور 
 شود. پرداخت می

در تعهـد   پیمان، رد سیکه احداث راه سرو ی، در صورتبرق يروین عیانتقال و فوق توز ییرشته خطوط هوا هیپا ي واحدبها فهرست در . 4-5
 .گیرد نمیتعلق  990702 فیباشد، رد مانکاریپ
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 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف

 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 990101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 990102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. ساختمانتامین و تجهیز  990103
  مقطوع اجاره زمین تجهیز کارگاه 990104
  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 990201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 990202
 کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان  990301

 )4-4(با رعایت بند 
  مقطوع

هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و  تامین و تجهیز ساختمان 990302
 )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.

  مقطوع

  تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. 990303
 )4-4(با رعایت بند 

  مقطوع

 تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پرسرعت. 990304
 )4-4(با رعایت بند 

  مقطوع

هاي مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 990305
 در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

  مقطوع

) و حفاظت کار، HSEایمنی، بهداشت و محیط زیست (هزینه برقراري نظام  990306
 هاي مندرج در اسناد پیمان. براساس دستورالعمل

  مقطوع

هزینه تجهیز انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 990401
 پیمانکار و موارد مشابه.

  مقطوع

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 990402
هاي مسکونی و اداري  ، به جز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 990403

 و دفاتر کار.
  مقطوع

  مقطوع سازي. محوطه 990404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 990501
  مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامین آب کارگاه و شبکه آب 990601
  مقطوع داخل کارگاه. رسانی برقتامین برق کارگاه و شبکه  990602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 990603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 990604
  مقطوع رسانی کارگاه. تامین سیستم سوخت 990605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 990701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 990702
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 990703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 990801
آالت و تجهیزات سیستم تولید مصالح،  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 990901

 سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
  مقطوع

اندازي آنها، یا تامین آنها از راه خرید  و تجهیزات و راهآالت  نصب ماشین 990902
 خدمت یا خرید مصالح.

  مقطوع

  مقطوع آالت و تجهیزات به کارگاه و برعکس. اندازي ماشین بارگیري، حمل و بار 990903
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان  991001

 متر باشد. 5/3در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
  مقطوع

آالت و لوازم حفاري  اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین بارگیري، حمل، بار 991002
 محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

  مقطوع

آالت حفاري محل  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 991003
 شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

  مقطوع

کوبی و سپرکوبی به  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 991004
 کارگاه و برعکس.

  مقطوع

ها و گودهایی  ها و میله چاه براي اطراف ترانشهم و وسایل ایمنی یتامین عال 991101
 که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، 

  مقطوع

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روي  991102
 .ها و گودها ترانشه

  مقطوع

هایی که  وسایط نقلیه در محلتامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و  991103
 .شود به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می

  مقطوع

  مقطوع .تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم 991104
  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 991201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 991301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 991302
انتقال و فوق  يها و پست ینیخطوط زم هاي رشتهبیمه حمل تجهیزات در  991501

 .برق يروین عیتوز
  مقطوع

  مقطوع .تجهیز و بر چیدن کارگاه هاي جمع هزینه
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 . کارهای جدید۴ پیوست
 ١۴٠٠برق سال های انتقال و فوق توزیع نیروی  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 . کارهای جدید۴ پیوست

 
 شود:  ها به شرح زیر عمل می اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن

بینی نشده  بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجراي کار) براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش . چنانچه در فهرست1
) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان 4311شرایط عمومی پیمان (نشریه  29باشد، براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

 شود.  آن منعقد شده است، عمل می بر اساس
بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش . در صورتی که براي کار ابالغی در فهرست2

هاي مندرج در پیمان  ریبها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت کار مذکور عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ض واحد آن در مقدمه فصل
شود، و حداکثر جمع مبلغ  هاي مربوط) استفاده می باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب بیضر(مانند 

ط مشابه ) و یا ضواب4311شرایط عمومی پیمان (نشریه  29ها با درنظرگرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مربوط به این ردیف
 درصد مبلغ اولیه پیمان است.  25شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است،  تا 

بینی  چنانچه براي اجراي کارهاي موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش تبصره)
شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی،  در مورد اقالم اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق می شده در اسناد و مدارك پیمان نیاز باشد،

 تواند توافق شود.  درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می 25حداکثر تا 
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 تشکر ً قدردانی

 وطَس بَدجِ ٍ ساصهاى بشًاهِ تطىیل صهاى اص وِ بَدُ ّایی هسٍَلیت جضٍ هختلف ّاي سضتِ دس پایِ ٍاحذ بْاي فْاسس ابالؽ ٍ تذٍیي تْیِ،

 بَدجِ، بِ ٍ بشًاهِ لاًَى 34هادُ  ٍ وطَس تَسؼِ ّاي بشًاهِ دائوی احىام لاًَى 45هادُ  هَضَع وطَس اجشایی ٍ فٌی ًظام استٌاد بِ ٍ

 الصم) اٍل گشٍُ ًَع اص فْاسس ایي. پزیشد اًجام هی وطَس اي سشهایِ ّاي پشٍطُ اجشاي ّاي ّضیٌِ بشآٍسد دس یىٌَاختی ٍ ّواٌّگی ایجاد هٌظَس

 گشدیذ ابالؽ 5466 سال دس پایِ ٍاحذ بْاي فْشست اٍلیي .گشدد هی ابالؽ پیواًىاساى ٍ هطاٍس هٌْذساى اجشایی، ّاي دستگاُ بِ ٍ بَدُ( االجشا

 بِ هَسد وطَس هجشیاى ٍ هٌْذسی جاهؼِ اص باصخَسد وسب ػَاهل ٍ ٍ واالّا بْاي استؼالم با سالِ ّش ضذُ یاد فْاسس پس، آى اص ٍ

 .گیشد هی لشاس اصالح ٍ تَسؼِ باصًگشي، ساصي، ٌّگام

د بِ ٌّگام سًظام فٌی ٍ اجشایی یىپاسچِ وطَس بشاي بشآٍ، دس آغاص سال، گاهی دس جْت 5511ایِ سال پایٌه با ابالؽ فْاسس بْاي ٍاحذ 

 ّا بشداضتِ ضذُ است.  ّا ٍ پشٍطُ طشح

 دس سال 51اص  بیص طَل دس وِ اسصضوٌذي ًظشاى صاحب ٍ واسضٌاساى هذیشاى، توام صحوات پاسذاضت ٍ خاطشُ ٍ یاد گشاهیذاضت ضوي

اص اػضاي هحتشم ضَساي ػالی فٌی، بِ ػٌَاى هشجغ ّذایت ٍ تصَیب فْاسس  یلِاًذ، بذیٌَس وشدُ تالش پایِ ٍاحذ بْاي فْاسس تذٍیي جشیاى

 ّاي پستسضتِ  بْاي ٍاحذ پایِ بْا ٍ ًیض هذیشاى، واسضٌاساى ٍ صاحب ًظشاًی وِ دس هشاحل واسضٌاسی، تذٍیي، بشسسی ٍ تصَیب فْشست

 گشدد. هیهطاسوت داضتٌذ، تمذیش ٍ تطىش  5511سال بشق  ًیشٍي تَصیغ فَق ٍ اًتمال

 اجشایی ٍ ًظام فٌی اهَس بِ سا خَد ساصًذُ ٍ فٌی پیطٌْادّاي ٍ ًظشّا اظْاس تا آیذ هی ػول بِ دػَت هشجغ ایي اص وٌٌذگاى استفادُ ػوَم اص

 .ًوایٌذ اسسال (تَاًیش ضشوتدبیشخاًِ فْاسس بْاي سستِ ًیشٍ ) یا ٍ وطَس بَدجِ ٍ بشًاهِ ساصهاى

 .آسصٍهٌذین سبحاى پشٍسدگاس باسگاُ اص سا ػضیضاى ایي ّوِ تَفیك

  



 0011 برق سال  نیرًي ىای انتقال ً فٌق تٌزیع پست رشتو پایو ًاحد بياي فيرست تدًین ً کارشناسی کارگرًه

 کشور بودجه و برنامه سازمان

 (پیواًىاساى ٍ هطاٍسیي اجشایی ٍ فٌی ًظام اهَس سییس) فش لاًغ سیذجَاد

 واس ًاصن ویْاًذخت

 ْیلطاّش فتح ال

 سحیوی فخش ػلیشضا

 ػضتی هجتبی

 هحوذ حىیوی ػلی

 جْاًطاّی اهیش

 (توانیر شرکت) نیرو وزارت

 (تَاًیش بْا دس ضشوت فْشست ساّبشي فٌی وویتِ هسٍَل) دلت ابَرس

 هْشآبادي  لیالص حویذُ

  حویذسضا ضالچیاى

 هٌصَس پَسػابذي

 سضا هحسٌی 

 سیحاًیهشتضی وطفیاى 

 اهیشحسیي طاّشصادُ

 هجتبی یَسفی

 پَسي فشضیذ حسي

 ابشاّین سؼیذصادُ

 دصفَلی اهلل  حجت

 حسي آل ابشاّین

 هَبذ ًواصي

 هصطفی ػوادي

 ساحلِ صهشدي همذم

 سواًِ خجستِ وفاش

 هحوذ صادق آلایی

 صادُ سیذ حویذسضا حسیٌی

 هْذي طالطیاى

 سیٌا ػوشاًی

 ًیا بْاسن داًص

 ػلی اوبش وَثشي

 هشادي هحوذ

 ػلیشضا ًباتچیاى

 هحوذ سؼیذي ساد

 بٌْام حمیمی

سضا هشادي
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