
یدقابلیت اطمینان در طرح ھای جد١
_________________________

١

قابلیت اطمینان در طرح ھای جدید

. خاموشی مشترکین دارا می باشند 

. تداوم و کیفیت : 

.اطمینان بیشتر در کنار مفھوم تداوم برق رسانی قرار می گیرد 

:ھر چند از دید فنی شاخصھای متفاوتی برای بیان قابلیت اطمینان شبکھ ھای توزیع وجود دارد از قبیل 

SAIFIشاخص متوسط دفعات خاموشی -


 


Ni

Nii
SAIFI



Niوiλدر رابطھ ی فوق 

. ی شبکھ می باشد

SADIشاخص متوسط زمان خاموشی   -


 


Ni

NiUi
SAIDI

.مدت زمان خاموشی استUiکھ 

CAIDIشاخص متوسط زمان ھر خاموشی برای ھر مشترک  -

SAIFI

SAIDI

Nii

NiUi
CAIDI 










ASAIشاخص متوسط دسترس پذیری سیستم  -
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ENSشاخص انرژی تامین نشده سیستم -

  UiLiENS

.میزان خاموشی آن شین می باشد Uiمتوسط بار ھر شین وLiدر رابطھ ی فوق 

AENSشاخص متوسط انرژی تامین نشده  -


 


Ni

UiLi
AENS

ھاما آنچ

.یابد میزان انرژی تامین نشده ی کمتر است 

:چنانچھ می دانیم قابلیت اطمینان در شبکھ دارای دو وجھ است 



یدقابلیت اطمینان در طرح ھای جد٢
_________________________

٢

قابلیت اطمینان در ساختار شبکھ -

ی شبکھ قابلیت اطمینان در اجزای سازنده -

متاسفانھ در طرح ھای پیشنھادی جدید دقت خاصی در زمینھ قابلیت اطمینان اجزای شبکھ 

سو اغلب لیست اجزا و تجھیزات بنابر در دستر

. علت نقص تجھیزات فنی در شبکھ را افزایش می دھدھمی پذیرد ھمین امر ، خاموشی ھا ب

:اما در طراحی ساختار شبکھ مالحظاتی صورت می پذیرد کھ بھ چند نمونھ از آنھا اشاره می کنیم 

کھ بھ صورت یک اصل اجرایی در شبکھ توزیع در آمده است و قابلیت : ٢٠KVرینگ کردن شبکھ -١

)تداوم .(برده است شبکھ فشار متوسط را بسیار باالرمانور د

)کیفیت.(مالحظات مربوط بھ افت ولتاژ انتھای فیدر و انتخاب سطح مقطع مناسب -٢

)تداوم.(مالحظات حفاظتی شبکھ و ھماھنگی رلھ ھا -٣

: استفاده از پست ھا و فیدر ھای رزرو -۴

)تداوم.(آتی 

)تداوم .(برای رفع خطای گذرا و سیستم وصل مجدد:زر در خطوط استفاده از ریکلو-۵

)تداوم . (برای کاھش مدت زمان عیب یابی و خاموشی: استفاده از نشانگر خطا -۶

)تداوم.(برای افزایش قدرت مانور روی شبکھ فشار متوسط : استفاده از سکسیونر خط -٧

عدم استفاده از شبکھ فشار ضعیف موجود برای مشترکین پرم-٨

)تداوم .(کھ باعث افزایش قابلیت اطمینان خود مشترک و سایر مشترکین اطراف می شود : 

: کاھش تعداد پست ھای آنتن شبکھ -٩

)تداوم.(مسیر 

)                                                              کیفیت.(واجھ اند خازن گذاری در پستھای موجود کھ با مشکل افت ولتاژ م-١٠

ی 

.طرح ھمچنان از اولویت خاص برخوردار است 



!حوادث ...الو 
____________

١

!حوادث ...الو 
.اداره حوادث بازوی کاری شرکتھای توزیع است

 ...
. تلفن چی صبور با احترام و دقت بھ این تلفن جواب داده و گزارش حادثھ را تکمیل می کند .شروع می شود 

عالوه بر تھیھ 

. صحت گزارش تھیھ شده بر اساس ادعای مشترک بررسی گردد

.،تلفن حوادث یکطرفھ بوده و فقط مردم می توانند با آن تماس بگیرند ای آنکھ خط تلفن اشغال نباشد بر

 ، رفتن مامور بھ محل حادثھ و تشخیص صحت ادعای مشترک و تشخیص عیب و نوع عملیات اصالحی

.قدم بعدی است کھ در جھت رفع خاموشی صورت می پذیرد 

:   تقسیم می شوند هدو گروحوادث در شبکھ ھای توزیع بھ

حوادث فشار ضعیف -١

٢٠KVحوادث -٢

.توزیع است

و

٢٠KV؛

.است

بدون ٢٠KVبدون اجازھی دیسپاچینگ غیر ممکن است ، در واقع اکیپ ٢٠KVکار روی شبکھ 

.اجازه ی سر انجام ھیچ کاری نمی رود 

، پسچنانچھ بنا بر تشخیص مأمور حادثھ ی اتفاق افتاده مربوط بھ فشارضعیف بوده باشد 

.کھ می تواند بھ صورت مانور موقت و سپس رفع عیب کامل باشد انجام شود عملیات رفع خاموشی 



!حوادث ...الو 
____________

٢

:اما 

:باشد مراحل زیر برای انجام کار باید طی شود ٢٠KVچنانچھ حادثھ مربوط بھ فیدر 

؛صدور اجازه ی کار با اطالع دیسپاچینگ

:زیر است اجازه ی کار شامل اطالعاتی از قبیل

: محدوده ی دقیق کار-١

.کند

.ھشدار برای نواحی مجاور محل انجام کار کھ برق دار ھستند-٢

اطالع از زمین شدن محل کار -٣

.جام دھد اکیپ حق ندارد عملیاتی متفاوت یا اضافھ بر آنچھ ذکر شده ان:  شرح کامل عملیات -۴

شماره اجازه کار-۵

٢٠کار روی شبکھ :نام و امضای مسئول صادر کننده اجازه کار و ذکر ساعت شروع کار-۶

.از ساعت مجاز اعالم شده برای شروع کار انجام شود 

بھ عھده ی کسی است کھ عملیاتتمام مسئولیت: نام و امضای مجری کار و ذکر ساعت شروع کار-٧

.جازه ی کار را امضا می کنداین قسمت از ا

.اطالع از پایان کار و ذکر ساعت پایان کار-٨

.)نمونھ یک اجازه کار بھ ضمیمھ این مقالھ آمده است یک(

٢٠چنانچھ مشکل مربوط بھ قسمتی باشد کھ ابتدای فیدر *

۶٣KV ۶٣: بھ پست توزیع باشد

. داده می شود نیز برای شروع کار الزم است 

 ٢٠انجام عملیاتKV

ت اول 

.تمامی این مانور ھا با اطالع دیسپاچینگ صورت میگیرد .برگردانده شود 


٢٠KVبعالوه در ماشین حوادث .اطالع اداره می رساند و دستورات بعدی را می گیرد 

ونیز وسایل مورد نیاز برای انجام . ھا و فیدر ھای منطقھ وجود دارد تا در صورت نیاز بھ آنھا مراجعھ شود 

––––

..   دستھ دیژنکتور و

و اعالم اتمام کار گام کار و ھماھنگی اداره حوادث با دیسپاچیناطالع بھ اداره حوادث جھت اتم.



!حوادث ...الو 
____________

٣

٢٠KVبھ طور کلی تمام حوادث 

٢٠دیسپاچینگ بھ منطقھ می فرستد تعداد ساعات و دفعات خاموشی روی فیدر 

:ینھ  وجود داشتھ باشد مثل چنانچھ مشکل خاصی در این زم

قطع طوالنی فیدر-

قطع مکرر فیدر -

.الزم پیگیری می شود بھ منطقھ گزارش شده و جھت رسیدگی ھای

. عیب یابی نداشتھ باشد 

–برق دار شدن تابلو : ا حوادث دیگری نظیرھرچند خاموشی شایع ترین حادثھ است ام

... افتادن تیر و–انفجار پست –کھ موجب سوختن وسایل برقی می شود ) دو فاز شدن شبکھ (شبکھ 

. کار پر مشغلھ تری برای اکیپ ایجاد کند 

، در " :" شب بھ چ

الب. ! دزدیدن سیم نول ، حتی ترانس دزدی 

ربرای این مشکالت اندیشیده شده ، مثل بر قدا

.خط اما ظاھرا دزدھا بھ اصول شبکھ وارد اند 

. ار اعضای اکیپ بسیار حائز اھمیت است محترمانھ و دقیق در رفت

.اداره حوادث را چندین برابر می کند 

ھرچند اکنون با کمال تاسف ، اندوه ناشی از  حادثھ ی از 
. سختی روزانھ ی کار ھمراه شده است  ؛ اما کار ھا در اداره ی حوادث با ھمان تکاپو در جریان است 

–کار در اداره حوادث در سھ شیفت صبح 

.شود 

!ـیـد شخستھ نبــــا:       وادث با یک کلمھ پایان می پذیرد کار اکیپ حاما



خصوصی سازی  در شبکھ توزیع یا نظام پیمانکاری
___________________________________

١

خصوصی سازی در شبکھ توزیع یا نظام پیمانکاری

 تولید ، انتقال ، توزیعوزارت نیرو در دھھ ی ھفتاد اولین قدم خود را در راستای خصوصی سازی برداشت و بخش ھای

قبل از آن مشخص نبود از بودجھ ای کھ در وزارتخانھ تصویب . و خدمات صنعت برق را از نظر حساب داری تفکیک کرد 

. می

 .

. نتیجھ کھ قابل خصوصی سازی نیست 

. ر

عبخش معنی ندارد بخش ھای تولید و توزی

 . .

. . ق نیروگاه ھا 

. سازی را از طریق تعریف ساختار بازرگانی جدید تجربھ کند 

. جداگانھ ای تصویب شد و ھر برق منطقھ ای مسئول اجرای طرح ھا و پروژه ھای مربوط بھ خ

.دولت در صنعت برق بھ این شرکت ھا تقسیم شد 

تأاین قدم ھایی بود کھ تا کنون بر داشتھ شده و ھمانگونھ کھ شاھد ھستیم ھیچ 

شرکتھای متعدد برای باال بردن اطمینان صنایع برقی نداشتھ است در صورتی کھ ھدف از خصوصی سازی ایجاد رقابت بین

 .

.خصوصی سازی بوده اند کھ کارایی خاصی نداشتھ اند 

شرکت ھای توزیع متعدد شوند اّما در بخش توزیع الگوی بلند مدت این است کھ 

خدمات خود را باال

! جم توسعھ نیز چیزی پیش بینی نشده است پن

 .

آن . 

اری ھم نظام پیمانک

:، بد نیست برای روشن تر شدن موضوع بھ نکات زیر توجھ کنیمحتی پیمانکاری ھم از اھداف خود فاصلھ گرفتھ است 



خصوصی سازی  در شبکھ توزیع یا نظام پیمانکاری
___________________________________

٢

) : (عدم-١

 .

.متاسفانھ خالء وجود چنین مناقصھ ھایی در شرکتھای توزیع آشکارا بھ چشم می خورد 

٢- :

متاسفانھ در. بررسی توانایی انجام پروژه دقت بیشتری می طلبد 

:ناتوانی ھایی حاد بھ چشم می خورد مثل 

استفاده از پرسنل غیر متخصص-

استفاده از پرسنل دولتی اداره برق برای انجام کارھا بھ علت نداشتن نیروی کارا -

درست انجام ندادن کارو اشکاالت فنی موجود -

: گ شدن وجھ مادی کارعدم تعھد کاری پیمانکاران و پررن-٣

:می کنیم 

-
.طرح از          نظر فنی قابلیت ھای صرفھ جویی بیشتری دارد 

سرقت تجھیزات کھ درست پس از تحویل کار ا-

.تازه احداث خودداری کند مدتی اداره برق از تحویل پست ھای

۴- :

: صورت گرفت اشاره کنیم مکانیزاسیون 

up dateکنان شرکت قادر بھ استفاده از نرم افزار وپیمانکار ، ھیچ یک از کار

د

! ھزینھ ی گزافی برای آن پرداخت شد

۵-

.توجھی بھ کار اداره 

.افزایش نارضایتی در بیشتر کارمندان دولتی اداره برق بھ علت ھای فوق -۶

 اینکھ آیا مقصود از خصوصی سازی توزیع این بوده است ، جای تأمل دارد.



کابل خود نگھ دار در شبکھ توزیع 
__________________________

١

کابل خود نگھ دار در شبکھ توزیع

ف.برقراری انشعاب مشترکین است 

. تنظیم ولتاژ خود در اختیار ندارند ، اھمیت بیشتری دارد برای 

) ( .

اما اکنون حضور کابل عدم دقت در برقراری  صحیح اتصاالت و استفاده از سطح مقطع نامناسب ھادی مسی ، می باشد اولتاژ ھ

شدید تریخود نگھ دار روی تیر ھای برق فشار ضعیف عالوه بر آنکھ تعجب بر می انگیزد ، خبر از افت ولتاژ بسیار 

!فشار ضعیف می دھد 

)

3*70+25+16 (

. از حد مجاز می گردد

:البتھ شرکتھای توزیع  بعضا دالیل خاصی برای استفاده از کابل خود نگھ دار بھ جای ھادی مسی دارند از قبیل 

-

.دار کلید خوبی برای حل مشکل حریم بھ نظر می رسد 

-

!آب ھم ساده تر شده است ، باری می گویند دزدیدن کابل خود نگھ دار کمی سخت تر است خوردن

!نبود ھادی مسی مناسب در انبار -

:اما از دید فنی  کابل خود نگھ دار عالوه بر افت ولتاژ زیاد مشکالت دیگری نیز بھ ھمراه دارد نظیر 

ادن بار زیاد روی یک فاز و ایجاد مشکل در تعدیل بار مشخص نبودن رنگ بندی و ایجاد مشکل در انشعابات ، افت-

دادن انشعابات از طریق کلمپ-

عدم ھماھنگی و بھ ھم ریختگی ظاھر شبکھ توزیع-

از کابل خود نگھ دار برق رسانیدر ھر صورت در قسمتھایی از شبکھ توزیع امروز ایران و متاسفانھ بعضا در طرحھای جدید 

.ھای فشار ضعیف استفاده می شود بھ جای ھادی مسی روی پایھ



از گوشھ و کنار اداره ی بھره برداری پست ھا
_________________________________

١

از گوشھ و کنار اداره ی بھره برداری پست ھا

:شناسنامھ پست ھای توزیع 

ی 

از این روست ک.بر طرف شد عفوق توزیع و توزی

تبدیل ولتاژ و گلوگاه توزیع 

. شود   

.مقدار انرژی توزیع نشده در این زمان بھ شبکھ ضرر زده است 

گی 

.خاص دارد کھ این وظیفھ بھ اداره بھره برداری پست ھا محول شده است 

.از جملھ وظایف اداره بھره برداری پست ھا است ... بارگیری پست ھا و

) :(ند پست ھای توزیع در ھر نوع کھ باش

. یا فولدر مشخص کننده سوابق ھستند 

:این شناسنامھ ھا شامل بخشھای زیر ھستند.بایگانی می شود 

پست ) دیاگرام تک خطی(نقشھ ی داخلی -

نقشھ ی-

ی سیم کشی  شبکھ ی ھوایی و پایھ ھا و یا نقشھ ی کابل کشی 

نقشھ ی دیاگرامی فیدر ھای خروجی بھ ھمراه آدرس آنھا -

:مشخصات پست از نظر ساختمانی مثل-

پالک ثبتی *

...)قراردادی و–تامین برق –صلح -خرید–تصرف -اجاره( نوع مالکیت * 

آدرس * 

تعداد طبقات با احتساب زیر زمین  * 

فرم مشخصات فنی پست کھ شامل قدرت -

و کلید فشار قوی و تنظیمات آنھا آمده است فآمپراژ کلید اصلی فشار ضعیبوده ھمچنین 

-

:، مثال شود 

چک لیست فنی ترانسفورماتور* 



از گوشھ و کنار اداره ی بھره برداری پست ھا
_________________________________

٢

٢٠KVچک لیست فنی تابلو *  

چک لیست فنی تابلو فشار ضعیف *  

چک لیست فنی ساختمان پست* 

-

.لت عیب ذکر می شود و ع

-

.ھر یک از فیدر ھا را نشان می دھد

-

.را نشان می دھد 

.ی از این شناسنامھ ھا بھ ضمیمھ آمده است نمونھ ا

:حفاظت در پست ھای توزیع 

:پست احتیاج بھ حفاظت دارد ، یکی از دستگاھھای حفاظتی مربوط بھ خود ترانس رلھ ی بخھولتز است 

: رلھ ی بخھولتز ◄

.ارسال کند ررلھ می تواند فرمان تریپ بھ دیژنکتو

رلھ ی بخھولتز با کارایی مذکو

. حوادث ناگوار جلوگیری کند 

. صرفا بھ صورت یک شئ  دکوری در باالی ترانس ھای  پست ھای زمینی وجود دارد 

!ی بستن مدار فرمان رلھ ی بخھولتز وجود ندارد نیروی توانمند برا
:ترانس استفاده می شود over currentدر پست ھای زمینی اغلب از رلھ ھای پرایمری برای حفاظت 

٢٠KVشین ھای مستقیما روی :یا اولیھprimary relayرلھ ی پرایمری ◄

) یعنی سھ رلھ برای سھ فاز (ھر فاز بھ طور جداگانھ 

١.٢. 6Aثانیھ و قطع آنی ٣.۵و 1.2Aپست ھا بھ صورت 

٣.۵۶.

٨٩

.از آنھا کشیده می شود باعث صدور فرمان قطع نشود) جریان ھجو می(وصل 

.پذیرد بعالوه تنظیم این رلھ ھا برای حفظ ایمنی باید در ھنگام بی برقی کامل آنھا صورت 



از گوشھ و کنار اداره ی بھره برداری پست ھا
_________________________________

٣

ر

.تواند فرمان صادر کند

در برخی موارد کھ سابقھ ی دزدی دیژنکتور در پست د

:در پست ھای زمینی استفاده می شود

.فیوز بل ساختاری مانند فیوز داشتھ و یک بار مصرف است :  فیوزبل ◄

 .

.اخل استوانھ ی آن ھم از خاک کوارتز برای خاموش کردن قوس پر شده است د

.استفاده می شود over currentگذرا استفاده می شود ، از کات اوت فیوز برای حفاظتولتاژ ھای

: یوز کات اوت ف◄

صورت پاره شدن المان داخل آن قابل تعویض است و قابل ذکر است 

.بھ وضوح قابل تشخیص است سیم داخلی شل شده و شاخک کات اوت می پرد و

:ضعیف با کلید اتوماتیک انجام می شود اما حفاظت تابلو ھای فشار 

) (کھ در داخل ساختار خود ھم فرمان قطع می ھد :کلید اتوماتیک◄

.)(می کند 

. می باشد ١٢۵٠-٨٠٠-۶٣٠-۴٠٠-٢۵٠-١٠٠-۶٣-۵٠رنج این کلید ھا 

:ERTHINGپست ھا ) ارت(زمین 

اما نکتھ ی دیگری کھ در پست ھای توزیع از اھمیت خاصی برخوردار است بھ ویژه در بحث ھای ایمنی 

:مسئلھ ی زمین پست است 

و از ) ( ٣١٠تجھیزات می باشد ، چاه ارت  بھ طول 

. بھ صورت کالف مسی در داخل چاه استفاده می شود ۵٠سیم نمره 

) اھم ٢.٧زیر (اھم ٣مقاومت چاه ارت باید زیر . ، ماسھ و خاک نرم صورت می گیرد 

.متر باید باشد ٣٠فاصلھ ی دو چاه از ھم حدود  . اھم نیز قابل قبول است ۵

اه 

.از یک چاه ارت برای ھر دو منظور استفاده می شود

:خازن گذاری 

نو

 .٦٣٢٠

ولت،ابتداي فیدر فشا

. ٥/١٢KVAR.دھند 

٢٦٦.٦KVAR-١٨٠-١٥٠:ھاي استاندارد زیر مي باشند 



از گوشھ و کنار اداره ی بھره برداری پست ھا
_________________________________

٤

:٣٠٠+١٠٠KVAR

.وارد مدار كند تواند ضریب توان را اصالح كرده و پلھ ھا را

٨٥-٨٠از: پلھ اول 

٩٠-٨٥: پلھ دوم 

٩٥-٩٠:پلھ سوم 

.ش مي دھد ھا شده و بعالوه تلفات را نیز كاھ



توزیعھایپست 
_________________

١

توزیعھایپست 

:داشتیم ، چند نکتھ قابل توجھ وجود داشت توزیعدر باز دیدی کھ از پست ھای فشار ضعیف

) (..) جای ترانس و تابلو ھا و( نحوه ی چیدمان داخلی پست ھا : زمینی ساختمان پست -١

. بود 

:مثل شکل زیر . دارند 

.بعالوه ھمھ ی پست ھای زمینی شامل سیستم روشنایی و تھویھ بودند 

٢٠KVمانور : در پست زمینی ٢٠KVچگونگی انجام مانور -٢

(قبل از انجام مانور بھ وسیلھ ی اپتو متر . ت عملیات انجام می شد کردن منطقھ ی تح

٢٠KV (

( کرده و دوباره با اپتو متر تست می کنیم کھ آیا شینھ ھا بی برق شده یا نھ 

) تست شود 

.برق دار و بی برق ذکر می شود 

: ھا ترانس -٣

٣٠قدیمی بودن آنھاست با اینکھ عمر مفید ترانسھا 

 .

.ھستند ) سھ پلھ ( ترانسھای موجود در پست ھای زمینی برای رفع افت ولتاژ ھا دارای تپ چنجر 



توزیعھایپست 
_________________

٢

:مثل شکل زیر .. بود ) تیپ (نحوه ی چیدمان داخلی پست ھا تقریبا یکسان : :ساختمان پست ھای ھوایی -۴

: ٢٠KVچگونگی انجام مانور -۵

. وارد می شود قطع شوند 

چنانچھ واضح است تنھا ت: ترانس ھا-۶

S. شبکھ ی ھوایی ھستند 

:طور حدودی بدست می آید 

S*70% = سطح مقطع كابل بھ میلي متر مربع

ازدید قرار گرفت  پست زمینی قالیشویی بود کھ پس از بازدید بھ عنوان     یکی از پست ھایی کھ مورد ب

.تکلیف از ما خواستھ شد تا دیاگرام تک خطی این پست را رسم کنیم ، کھ این نقشھ بھ ضمیمھ آمده است 



ھزار باھنر ۶٣پست 
__________________

١

ربا ھنھزار ۶٣پست 
١٣۵١در سال ربا ھنھزار ۶٣پست 

. اجرا نشده است 

.اتاق فرمان و اتاق نرمانبلوک می باشد ،٢٠بھ ۶٣ترانس ھای: شامل ربا ھنپست 

:اترانس ھ

٢این پست دارای 

ONAN.زمین را ھمزمان انجام می دھد می باشد 

.د ندبو)چرخش روغن و ھوا بھ طور طبیعی(

.اتصال زمین ترانس ھای اصلی با تانک رزیستانس صورت می پذیرد 

.از پست باال دست بوده و در این پست ترانس ھا حفاظت نمی شوند ٢٠بھ ۶٣حفاظت ترانس 

:اتاق فرمان 

RTU

. قابل مالحظھ است ... ضریب توان ؛ توان راکتیو و

.در این اتاق وجود دارد 

. ل

.دیسپاچینگ ونک صورت می گیرد 



ھزار باھنر ۶٣پست 
__________________

٢

:اتاق نرمانبلوک 

ی ه. بل مانور ھستند و رلھ ھای مربوط بوده و قاروسایل اندازه گیر سکسیونر و دیژنکتو

.  شین نیز در این اتاق قرار دارد

) (

.ند فیدر رزرو برای طرح توسعھ نیز وجود دارد چنانچھ گفتھ شد چ. مشخص شده اند 

: دیاگرام تک خطی مربوط بھ این پست بھ شکل زیر است 

گزارش کارآموزی در پست ھای توزیع-گزارش کار آموزی-گزارش کارآموزی-گزارش کاراموزی



قدم بھ قدم با بارگیری پست ھای توزیع 
____________________________

١

قدم بھ قدم با بارگیری پست ھای توزیع

بارگیری پست ھا ی 

 .

دو بار در سال ، یک بار در ) ١٣٨۴(پیش 

.در سال و فقط در فصل تابستان انجام شود 

 ل، با رفتن اکیپ بھ محل پست و اندازه گ۴بارگیری پست ھا در برج

.طور مجزا و نیز بار شین نول آغاز می شود 

.استنمونھ ی این فرم ھا در ضمیمھ آمده .کنند 

 ٢٠(شب ٨بارگیری برای پست ھا با بار خانگی ساعت(

و 

 صبح انجام میشود١٠ساعت ) کار گاه و کار خانھ(برای پست ھای با بار صنعتی.

ENOX

. م بار ، چر بار و نرمال تقسیم بندی می شوند پردازش شده و پست ھا بھ پست ھای ک

از ) (آمپر مجاز % ٧٠پستی است کھ بیش از : پست پربار 

.این مقدار را خروجی می دھد % ٣٠کمتر از : و پست کم بار . دھد خروجی

: چنانچھ پست ھا در حال پر باری بمانند و بطور مداوم در*

.نیز وارد آید) بھ علت عبور جریان زیاد بھ طور دائم (اکند و بعالوه ممکن است خساراتی بھ کابل ھ

.نامتعادل تقسیم بندی می گردند

متعادل:تعادل در شبکھ یعنی* 

١٢٠ا

:کھ بھ چند مورد آن اشاره می کنیم شاخصھایی صورت می پذیرد



قدم بھ قدم با بارگیری پست ھای توزیع 
____________________________

٢

: NEMAبر اساس استاندارد Unbشاخص بررسی عدم تعادل-

},,{

3

||

IcIbIaMaxIMax

IcIbIa
Iavr

Iavr

IMaxIavr
Unb









.کھ این شاخص فقط عدم تعادل در دامنھ را می بیند 

:IEEEبر اساس استانداردUnbشاخص بررسی عدم تعادل-




I

I
Unb

_

واین شاخص . مؤلفھ مثبت جریان است I+مؤلفھ ی منفی جریان و I_کھ در آن 

.دامنھ و چھ در فاز را می بیند 

ی و *

و

.اختالالت مخابراتی می شود 

.اما آنچھ در اینجا از بررسی تعادل یا عدم تعادل منظور است صرفا از نظر دامنھ می باشد 

 گفتیم در فرم بار گیری عیوب کلی پست نیز مشخص اما آنچھ مھم است تحلیل این اطالعات است ، چنانچھ

)

. حلیل و علت یابی ھستند قابل ت) فیدر ھا و کل پست 

:پربار بھ صورت زیر است فیدربرای مثال اطالعات بارگیری یک

)A(بار برحسب 

توضیحاتNTSRمقطع کابل

پست دارای فیوز سوختگی و کابل سوختگی 95+50١٠۵١۵٠٢٠٨١٢٠*3

است 

این اطالعات نشان می دھد کھ آمپر فیدر از حد معمول بسیار باال تر

 .

.در ھر صورت فیدر نیاز بھ تعدیل بار دارد 



قدم بھ قدم با بارگیری پست ھای توزیع 
____________________________

٣

:در مثال دیگر اطالعات بار گیری یک فیدر نا متعادل را کھ بھ شرح زیر است تحلیل می کنیم 

)A(بار برحسب 

توضیحاتNTSRمقطع کابل

4*185١٠٣٠١٢٨٠-

افتاده Sاین اطالعات نشان می دھد کھ اتصال سھ فاز در سر کابل بر قرار نشده است و کل بار فیدر روی فاز 

.

. این فیدر باید درست شودلسر کاب

. شود 

.محاسبھ می شود 

.اطالعات بارگیری ھر سال تا بدست آمدن اطالعات جدید قابل استناد است*

 .

دقیق اطالعات بدست آ

چنین اطالعاتی می تواند برای حوادث ات. ، نقاط حساس و نقطھ ضعف و قوت شبکھ را پیدا کرد منطقھ 

 .

 .

چنانچھ در ساعات تعویض شیفت کھ شرکت با حد اقل نیرو مواجھ می شود

) (

.صورت مقدار انرژی توزیع نشده کمتر میشود


مربوط تقسیم بندی می شوند مثال برخی از اشکاالت مربوط بھ اداره بھره برداری پستھا یا برخی دیگر مربوط 

بھ اداره بھره برداری خطوط ھستند ؛ سپس طی جلسھ ای مشکالت و راھ

.شود 



قدم بھ قدم با بارگیری پست ھای توزیع 
____________________________

٤

) (

.است 



...در اتاقھای اداره طرح 
_________________

١

...در اتاقھای اداره طرح

ھر گاه مشترکی تقاضای برق سھ فاز یا پست اختصاصی نماید یا منطقھ ای تازه تاسیس و فاقد شبکھ باشد اداره 

:ی طرح مأمور بھ ارائھ ی طرح برق رسانی خواھد شد کھ مراحل زیر را طی می کند 

 مثل با این کار طراح با جزئیات منطقھ: بازدید از محل مورد نظر:

وضعیت شبکھ ی موجود در منطقھ -

موانع فیزیکی موجود-

وضعیت معابر برای حریم مجاز-

مکان مناسب برای نصب تجھیزات -

.آشنا شده و بھ استناد آنھا در مورد طرح جدید تصمیم گیری می کند 

.اسیون باشد بھ صورت کامپیوتری با استفاده از سیستم مکانیز

حبازدید صورت گرفتھ ، بھترین طرکارشناس طرح با توجھ بھ

عملی شدن باشد ارائھ می دھد و لیست تجھیزات مورد نیاز در طرح نیز بھ ضمیمھ ی نقشھ ی طرح الحاق می 

.آنچھ در این مرحلھ تھیھ شده پیش طرح نام میگیرد .شود 


اما چنانچھ مشکل خاصی در آن وجود داشتھ باشد برای اصالح دوباره بھ کارشناس ارجاع داده . تایید می شود 

.

.طرح ھا بھ ضمیمھ آمده است 

 از

.، فرستاده می شود )٢٠KVدر صورت نیاز بھ کار سرد روی شبکھ ی (دیسپاچینگ برای خاموشی 

پس از انجام مراحل قانون

. اجرا داده می شود

.شود کھ الزم است ھمھ ی این تغییرات دوباره بھ کارشناس طرح اطالع داده شود و با نظر ایشان عملی گردد


.ایشان طرح مورد قبول واقع شده و بھ عنوان طرح اجرا شده بایگانی می شود
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