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  برق قدرت شبکه از برداريبهره و نگهداري مقررات
ــتورالعملهاي ــل چارچوب فیتعر هدف با برداريبهره ثابت دس ــپاچید مرکز نیب اتیعمل یهماهنگ و همکاري نحوه و فیوظا یاص  مراکز ،یمل نگیس

 نیتدو کنترل مراکز از کی هر تهايیمســئول و اتیعمل حوزه نمودن مشــخص و انتقال و دیتول شــبکه برداريبهره نیمســئول و مناطق نگیســپاچید
  . اندهدیگرد

 لمســائ با کســانی تیماه ت،یاهم لحاظ به زین نگیســپاچید ســتمهايیســ رد،یپذیم انجام یمختلف ســطوح در برق شــبکه از برداريبهره که همانطور
 ريیلوگج مختلف قسمتهاي فیوظا تداخل از سطوح نیا از کی هر در حیصح عملکرد با بتوانند تا باشندیم یمختلف سطوح داراي شـبکه  از برداريبهره
  .آورند عمل به
 آن تبمرا سلسله و مختلف سطوح رانیا برق توسعه سازمان و ریتوان شرکت توسط شـده  بیتصـو  برداريبهره فلسـفه  اسـاس  بر رانیا در راسـتا  نیا در

  .است شده نیمع یمحل و منطقهاي هاي نگیسپاچید ماتیتقس برحسب

  فیتعار
 )System Control Center – SCC ) (صفر سطح= یمل نگیسپاچید ( 
 اخذ اب که بیترت نیبد دهدیم انجام دست ریز هاي نگیسپاچید اطالعات از استفاده با را کشـور  بزرگ هاي روگاهین از برداري بهره و کنترل سـطح  نیا

 بر را زمال هاي کنترل و داشته نظر ریز را انتقال و دیتول شبکه اي، منطقه هاي نگیسپاچید از شـبکه  نقاط گرید و واحدها به مربوط اطالعات میمسـتق 
 رنامهب دفتر کنترل، مرکز ،یمل نگیسپاچید عبارت از منظور برداري بهره ثابت هاي دستورالعمل هیکل در. دهد یم انجام کشور بزرگ هاي روگاهین روي
  .باشد یم یمل نگیسپاچید ستمیس مطالعات دفتر و زيیر

)Area Operating Center – AOC ) (کی سطح = اي منطقه هاي نگیسپاچید ( 
 ستگاهیا زا اطالعات میمستق اخذ با باشدکه یم نگیسپاچید از سطح نیا عهده بر کوچک هاي روگاهین بر نظارت و انتقال شبکه از برداري بهره و کنترل
 نامهبر واحدهاي و کنترل مرکز اي، منطقه نگیسپاچید از منظور برداري بهره ثابت هاي دستورالعمل هیکل در .پردازد یم مهم نیا به پوشش تحت هاي
  .باشد یم اي منطقه نگیسپاچید زيیر

)Regional Dicpatching Center – RDC )(دو سطح = عیتوز فوق هاي نگیسپاچید ( 
  .دارند برعهده را عیتوز فوق هاي شبکه از برداري بهره و کنترل فهیوظ یمحل نگیسپاچید ای عیتوز فوق هاي نگیسپاچید مراکز

)Distribution Control Center – DCC )(سه سطح=  عیتوز هاي نگیسپاچید ( 
 هاي ستگاهیا هیکل و دارد عهده بر باشد یم ولت لویک 11 و 20 و 33 ولتاژهاي شامل منطقه حسـب  بر که را عیتوز شـبکه  نظارت و کنترل سـطح  نیا

 سطح نیآخر عنوان به عیتوز نگیسپاچید دهد، یم قرار پوشش تحت را ولتاژ از سـطوح  نیا یارتباط خطوط و ولت 400 به ولت لویک 11 و 20 و 33
  .دینما یم عمل رساند یم کننده مصرف دست به را انرژي که نگیسپاچید

  :روگاهین تیظرف
  گرفته نظر در مولدهاي تعداد و ها تیظرف مطابق روگاه،ین مولدهاي ینام تیظرف مجموع برابر روگاهین تیظرف موارد هیکل در
  .باشد یم روگاهین طرح در شده

  :ستگاهیا
  .باشد یم روگاهین ای و پست ستگاه،یا کلمه از منظور برداري بهره ثابت هاي دستورالعمل هیکل در

 شبکه از برداري بهره در تهایمسول میتقس و فیوظا ،یاتیعمل ،ییایجغراف حوزه
 و ناطقم نگیسپاچید ،یمل نگیسپاچید فیوظا و تهایمسئول ارات،یاخت حدود ،یاتیعمل حوزه ،ییایجغراف حوزه نییتع دستورالعمل نیا نیتدو از هدف

  .باشد یم آنها نیب ارتباط نحوه و ستگاههایا
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 یاتیعمل و ییایجغراف حوزه
 هاي نگیسپاچید هیکل باشد،یم یمل نگیسپاچید عهده به انتقال و دیتول شبکه از نهیبه برداري بهره و زيیر برنامه داري،یپا ،یمنیا حفظ که ییآنجا از

  .باشد یم یمل نگیسپاچید نظارت و کنترل تحت ولت لویک 230 و 400 خطوط و ها پست هیکل و ها روگاهین اي، منطقه
  .باشد یم یمل نگیسپاچید نظر ریز میمستق بطور شتر،یب و مگاوات 100 تیظرف با هاي روگاهین هیکل مورد در نظارت و کنترل
 از ارات،یاخت ضیتفو طیشرا دستورالعمل به توجه با مگاوات، 100 از کمتر تیظرف با هاي روگاهین و ولت لویک 230 و 400 خطوط و ها پست مورد در
  .گردد یم اعمال مناطق نگیسپاچید قیطر
  .باشد یم عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز کنترل تحت ولت، لویک 66 و 132 خطوط و ها ستگاهیا هیکل

 عیوزت فوق نگیسپاچید مرکز نظارت با و عیتوز نگیسپاچید مرکز کنترل تحت الزم اتیعمل و ولت لویک 20 و 11 یخروج خطوط هیکل وصـل  و قطع
  .باشد یم
 یم یمل نگیپاچیدب هاي دستورالعمل و نیفرام اجراي به موظف) ها روگاهین و ها پسـت ( ها سـتگاه یا و اي منطقه هاي نگیسـپاچ ید طیشـرا  هیکل در

  .باشند

  ها نگیسپاچید ها تیمسئول میتقس و فیوظا
  :باشد یم لیذ شرح به برداري بهره و کنترل زي،یر برنامه امر در ها نگیسپاچید هاي تیمسئول و فیوظا

 :یمل نگیسپاچید
  ستمیس مطالعات و زيیر برنامه دفاتر فیوظا: الف

  ندهیآ کسالی تا انرژي و بار ینیب شیپ -1

 پارامترهاي و هاواحد یراتیتعم ازین شــبکه، انرژي و بار ینیب شیپ به توجه با ديیتول واحدهاي یکل کســالی تا راتییتغ برنامه میتنظ و ینیب شیپ -2
  اقتصادي

 رد موثر اقتصــادي عوامل و مدار در واحدهاي تیوضــع و راتیتعم برنامه به توجه با واحدها هیکل دیتول زانیم شیآرا و روزانه انرژي و بار ینیب شیپ -3
  دیتول هاي نهیهز کاهش

  شبکه مصرف ازین و دیتول امکانات به توجه با واحدها راتیتعم جهت شده ینیب شیپ هاي برنامه آوردن در روز به و ريیگیپ -4

 و 230 پستهاي در زاتیتجه ریسا و قدرت خطوط،ترانسفورماتورهاي روي بر الزم هاي تست و راتیتعم هاي برنامه یینها دییتا و یهماهنگ ،یبررس -5
  .است دهیگرد میتنظ مناطق نگیسپاچید توسط که ولت لویک 400

  آنها اجراي و آموزش بر نظارت و مناطق نگیسپاچید ژهیو دستورالعملهاي و برداري بهره ثابت دستورالعملهاي هیته -6
 منظورب موثر ییاجرا روشهاي هیارا و تبادل هاي تیمحدود ضعف، نقاط نییتع و داريیپا نظر نقطه از انتقال، و دیتول شبکه مسـتمر  زیآنال و یبررسـ  -7

  ستمیس تهايیمحدود و هایینارسا کاهش
  تیحساس درجه و تیاهم نظر از آنها بندي طبقه و انتقال و دیتول شبکه یاصل چهارچوب کیتفک و نییتع -8
  مشابه حوادث تکرار از ريیشگیپ جهت الزم دستورالعملهاي و شنهاداتیپ هیارا و شبکه حوادث لیتحل و هیتجز و یبررس -9

  انتقال شبکه سطح در یحفاظت هاي رله عملکرد هیاول یبررس - 10
  مناطق نگهايیسپاچید هیکل عملکرد بر هیعال نظارت - 11
  یلیتحل گزارشات هیارا و روگاههاین عملکرد یبررس - 12
  دیتول انرژي و توان زانیم انتقال، و دیتول شبکه در ساتیتاس و زاتیتجه هیکل عملکرد با رابطه در جامع گزارشات هیتهب - 13
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  شبکه در مصرف ازین مورد و شده

 ستمیس کنترل و برداري بهره قسمت فیوظا:  ب
  وانتقال دیتول شبکه یوستگیپ بهم و داريیپا حفظ -1
  الذکر فوق بند به توجه با واحدها دیتول فرکانس کنترل -2
  روگاههاین و مناطق نگیسپاچید یهماهنگ با قدرت ترانسفورماتورهاي و خطوط بار و ینواح نیب تبادل کنترل -3
  مناطق نگیسپاچید قیطر از شبکه سطح در ولتاژ سطح کنترل اعمال -4
  تلفات اب دیتول نهیهز رساندن حداقل به و موجود امکانات به توجه با نهیبه کار نقطه در خطوط بار و دیتول میتنظ و مدت کوتاه در بار ینیب شیپ -5

 بکهش طیشرا به توجه با و کی درجه تیحساس با زاتیتجه ریسـا  و انتقال خطوط ، مولدها هیکل یخروج هاي برنامه اجراي بر نظارت و یینها توافق -6
  انتقال

 مورد در( یرســم لیتعط امیا در و کاري فتیشــ همان در اجرا قابل و مدت کوتاه یراتیتعم و یخروج هاي برنامه مورد در مجوز صــدور و یبررســ -7
  )کی درجه تیحساس با زاتیتجه

  آنها نیب الزم یهماهنگ و مناطق نگیسپاچید کنترل مراکز هیکل مانورهاي و اتیعمل بر هیعال نظارت -8
 گزارشات هیارا و مناطق نگیسپاچید کنترل مراکز از روزانه گزارشات آوري جمع و یاصـل  شـبکه  زاتیتجه روگاههاین عملکرد از روزانه گزارش هیته -9

  انتقال و دیتول شبکه کل عملکرد از روزانه
  روگاههاین و یاصل شبکه حوادث از هیاول گزارش هیته - 10
  :باشد یم یمل نگیسپاچید تهايیمسول و اراتیاخت طهیح در زین ریز موارد یمل نگیسپاچید تهايیمسول و فیوظا شرح به توجه با

 توسط دیاب که ییستگاههایا به مربوط یخط تک هاي نقشه هیکل بیتصو و نظارت و انتقال و دیتول شبکه از یاتیعمل یخط تک هاي نقشـه  هیته - 11
  .گردد هیته مناطق نگیسپاچید

 و یاتیعمل هاي نقشه هیاصالح بیتصو با و هیته نیهمچن و داالحداثیجد خطوط و ستگاههایا گذاري کد و یاتیعمل هاي نقشه بیتصو ای و هیته - 12
  بازسازي دست در زاتیتجه و ستگاههایا گذاري کد

 مناطق هاي نگیسپاچید
  یمل نگیسپاچید با مستمر یهماهنگ و همکاري -1
  یمل نگیسپاچید یهماهنگ با پوشش تحت یاتیعمل حوزه در ولتاژ میتنظ -2
 ضیتفو دســتورالعمل چارچوب در ،یمل نگیســپاچید یهماهنگ با ، پوشــش تحت شــبکه در هایخروج و راتیتعم اجراي بر نظارت و زيیر برنامه -3
    اراتیاخت
   یمل نگیسپاچید دییتا پوشش،با تحت 100MW از کمتر تیظرف با روگاههايین راتیتعم و دیتول برنامه اجراي -4
  اراتیاخت ضیتفو طیشرا دستورالعمل چاچوب در ، یمل نگیسپاچید اطالع ای و یهماهنگ با پوشش تحت شبکه در ازین مورد مانورهاي اجراي -5
 و دیتول یاصل شـبکه  از  برداري بهره در موثر تیمحدود هرگونه اعالم و شـبکه  در زاتیتجه ریسـا  کار طیشـرا  و ها ترانس و خطوط هیکل بر نظارت -6

  یمل نگیسپاچید به انتقال
 عملکرد در یهماهنگ عدم و تیمحدود گونه هر گزارش و پوشــش تحت حوزه در یحفاظت هاي ســتمیســ یهماهنگ و زاتیتجه عملکرد یبررســ -7
  یمل نگیسپاچید به یحفاظت هاي ستمیس
  زاتیتجه تیوضع از روزانه آماري گزارشات هیته -8
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  منطقه سطح در عیتوز فوق هاي نگیسپاچید با یهماهنگ -9
  یاتیعمل هاي نقشه داشتن نگه روز به پوشش تحت هاي ستگاهیا هیکل یاتیعمل یخط تک هاي نقشه هیته - 10

  :تبصره
 تواند یم یلم نگیسپاچید  انتقال، و دیتول امکانات از نهیبه برداري بهره و شبکه داريیپا و یمنیا حفظ در یمل نگیسپاچید تیل مسئو به توجه با -1
  .دینما سلب ای و ضیتفو )AOC( مناطق نگیسپاچید به را فیوظا را فیوظا از ییها قسمت ، شبکه طیشرا حسب بر

 و یاتیعمل حوزه در مانور اجراي و زيیر برنامه نهیزم در اقدام به مجاز مناطق نگیســپاچید ،یمل نگیســپاچید طرف از اراتیاخت ضیتفو از پس -2
  .باشند یم خود پوشش تحت شبکه

 مرکز بیتصو از پس 1 درجه تیحساس با زاتیتجه با رابطه در و اطالع از پس تنها 2 درجه تیحسـاس  با زاتیتجه روي بر مانورها و ها برنامه هیکل -3
  .باشد یم هجرا قابل یمل نگیسپاچید کنترل

 نیمسئول. دهد قرار مدار در بالفاصله ها رله کردن ستیر از پس کباری زا اند شده خارج مدار از خودکار بطور که را یزاتیتجه تواند یم کنترل مرکز -4
  .باشند یم مورد نیا در کنترل مرکز خواست در اجراي به موظف ها ستگاهیا

 لهر عملکرد ای و بوخهلتس رله آالرم ای عملکرد با که ثابت راکتور به مجهز یطوالن خطوط و وصــل و قطع قابل راکتورهاي قدرت، ترانســفورماتورهاي
 در( همربوط هاي تست انجام و الزم یبررس از پس تنها الذکر فوق زاتیتجه.باشند یم یمستثن قاعده نیا از مولدها و شوند یم خارج مدار از لیفرانسید

  .رندیگ قرار مدار در مجدداً توانند یم یکتب صورت به ها یبررس جینتا اعالم و) لزوم صورت
 واندت یم کنترل مرکز با یهماهنگ و مجوز کسب از پس تنها نیزم دیکل نمودن باز ای و بسـتن  زات،یتجه از کی هر نمودن نیزم به ازین صـورت  در -5

  .ردیگ انجام

 :عیتوز فوق نگیسپاچید
  یاتیعمل الزم مانورهاي انجام دستور صدور و زاتیتجه ریسا و ییهوا خطوط ها، کابل ترانسفورماتورها، شامل پوشش تحت شبکه کنترل -1
  منطقه نگیسپاچید کنترل مراکز با الزم یهماهنگ جادیا -2
  عیزتو فوق هاي پست هیکل در ها دستگاه تیمحدود ای و برق رويین کمبود از یناش هاي یخاموش عیتوز در حیصح کنترل اعمال و داشتن عهده بر -3
  عیتوز فوق ییهوا خطوط و ها کابل ترانسفورماتورها، ولتاژ و بار کنترل در نظارت -4
  عیتوز فوق روزانه گزارش هیته و هیناح هاي نگیسپاچید از گزارشات و اطالعات افتیدر -5

  هیناح هاي نگیسپاچید مشترك مرزهاي عیتوز فوق شبکه مانورهاي یهماهنگ و کنترل -6
  هیناح هاي نگیسپاچید یهماهنگ با عیتوز فوق هاي ستگاهیا در یاتیعمل مانورهاي انجام دستور صدور -7
  شبکه تیوضع گرفتن درنظر با ها یخروج هیکل یینها بیتصو -8
 درخواست به برنامه با موافقت عدم ای و موافقت اعالم و اضطراري ای و روزانه برنامه بدون هاي یخروج درخواسـت  مورد در ريیگ میتصـم  و یابیارز -9

  برنامه با موافقت صورت در کننده درخواست به اضطراري و روزانه هاي یخروج دفتر شماره اعالم کننده،
 اعالم برابر برداري، بهره نیح در پوشــش تحت هاي ســتگاهیا زاتیتجه و ها دســتگاه خطوط، روي بر اشــکال هرگونه آمدن وجود به صــورت در - 10
 بوطهمر انتقال امور برداري بهره قسمت قیطر از اشـکال  رفع ريیگیپ به موظف و نموده گزارش انتقال امور برداري بهره به را مورد ه،یناح نگیسـپاچ ید
  باشد یم

  ازین صورت در ینواح هاي زلید خروج و ورود فرمان صدور - 11
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 :هیناح نگیسپاچید
 زمال متنورهاي انجام دستور صدور و خود هیناح پوشش تحت) زاتیتجه ریسا و ییهوا خطوط ها، کابل ترانسفورماتورها،(  عیتوز فوق شـبکه  کنترل -1
  عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز یهماهنگ با و دستور طبق شبکه از حیصح برداري بهره منظور به
 نجاما گرید هیناح نگیسپاچید با مشترك مرز در ستیبا یم که یمشـترک  مانورهاي خصـوص  در عیتوز فوق نگیسـپاچ ید مرکز با کامل یهماهنگ -2
  ردیگ
 با و عیزتو فوق نگیســپاچید مرکز با یهماهنگ با خود هیناح در عیتوز فوق خطوط و ها کابل ترانســفورماتورها، ولتاژ و بار میتنظ بر نظارت و کنتر -3

   مربوطه هاي دستورالعمل اساس بر یسرپرست تحت عیتوز فوق هاي پست اپراتورهاي به یمقتض دستورات صدور و یهماهنگ

 عیوزت فوق نگیسپاچید مرکز به آن اعالم و خود یسرپرست تحت عیتوز فوق هاي ستگاهیا در شـبکه  هايیقطع و حوادث گزارش و اطالعات افتیدر -4
  وقت اسرع در
  عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز به یسرپرست تحت شبکه برداري بهره روزانه آمار و گزارش ارائه و هیته -5
 کارت صدور دستور و عیتوز هاي شرکت) اتفاقات( حوادث ادارات درخواست به بنا کار انجام جهت ها ستگاهیا یخروج درهايیف قطع دستور صـدور  -6

  مربوطه ستگاهیا اپراتور به مربوطه دریف جهت نیتضم
 الماع اساس بر بودند، شده قطع عیتوز شرکت) اتفاقات(حوادث ادارات درخواست طبق قبالً که یستگاهیا یخروج درهايیف مجدد وصل فرمان صدور -7

  عیتوز شرکت یاتیعمل گروه کار بودن تمام بر دال اتفاقات فتیش اپراتور
 ادارات با یهماهنگ و عیتوز فوق نگیســـپاچید مرکز از مانور مجوز گرفتن با برداري بهره و یراتیتعم مانورهاي انجام در کنترل و یهماهنگ -8

  ازین صورت در عیتوز شرکت) اتفاقات(حوادث
   برق کمبود لیدل به یخاموش با رابطه در عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز دستورات اجراي -9

  لزوم مواقع در ها دستگاه تیمحدود هاي یخاموش اعمال جهت در عیتوز فوق هاي ستگاهیا کنترل و یهماهنگ - 10
 و عیوزت فوق نگیسپاچید مرکز به خود یسرپرست تحت عیتوز فوق شـبکه  یاتیعمل مانورهاي در موثر راتییتغ ای و عمده اختالل هرگونه گزارش - 11

  وقت اسرع در مربوطه انتقال امور برداري بهره قسمت
 نگیسپاچید مرکز به هایقطع گونه نیا دفعات تعداد گزارش و کیاتومات بطوط شـدن  قطع از بعد ها دسـتگاه  وصـل  دسـتورالعمل  اجراي و کنترل - 12
  مربوطه انتقال امور برداري بهره قسمت و عیتوز فوق

  وطهمرب انتقال امور برداريبهره قسمت و عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز لزوم مورد یفن اطالعات گرید آوري جمع و گزارشها و فرمها هیکل میتنظ - 13
 وششپ تحت شـبکه  روي بر الزم کنترل به نسـبت  خود فیوظا حدود در هیناح نگیسـپاچ ید ع،یتوز فوق نگیسـپاچ ید مرکز با ارتباط نبودن مواقع در

  .دینما یم اعالم عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز به را خود عملکرد گزارش ارتباط برقراري از پس و نموده عمل

 :عیتوز نگیسپاچید
  ولت و لویک 20 و 11 ولتاژ سطح در زاتیتجه ریسا و ییهوا خطوط ها، کابل: شامل پوشش تحت شبکه کنترل 1-
  یاتیعمل الزم مانورهاي انجام دستور صدور 2-
  منطقه نگیسپاچید کنترل مراکز با الزم یهماهنگ جادیا 3-
  عیتوز فوق نگیسپاچید از ولتاژ اصالح تقاضاي و ولت لویک 20 و 11 سطح در زاتیتجه تیمحدود ای و خطوط بار و ولتاژ تیوضع اعالم 4-

  عیتوز روزانه گزارش هیته و اتفاقات ادارات از گزارشات و اطالعات افتیدر 5-
  عیتوز فوق نگیسپاچید یهماهنگ با ولت لویک 20 و 11 سطوح در عیتوز فوق هاي پست در یاتیعمل مانورهاي انجام دستور صدور 6-
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  عیتوز فوق نگیسپاچید به ولت لویک 20 و 11 سطوح در ها یخروج درخواست جهینت اعالم و یهماهنگ 7-
 شماره اعالم و کننده درخواست. به برنامه با موافقت عدم ای و موافقت اعالم و اضطراري و برنامه بدون هايیخروج مورددرخواست در ريیگ میتصـم  8-

  عیتوز فوق نگیسپاجید با یهماهنگ و برنامه با موافقت صورت در کننده درخواست به اضطراري روزانه هايیخروج دفتر
 برداري بهره ادارات به را مورد پوشــش، تحت زاتیتجه و دســتگاهها و ولت لویک 20 و 11 خطوط روي بر اشــکال هرگونه آمدن بوجود صــورت در 9-

  .باشدیم اتفاقات ادارات برداري بهره قسمت قیطر از اشکال رفع تا ريیگیپ به موظف و نموده گزارش اتفاقات
 یماهنگه با و دستور طبق شبکه از حیصح برداري بهره منظور به الزم مانورهاي انجام دستور صدور و خود هیناح پوشش تحت عیتوز شبکه کنترل 10-

  عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز
  اتیعمل انجام در عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز با کامل یهماهنگ 11-
  عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز یهماهنگ با عیتوز خطوط و ها کابل ولتاژ و بار میتنظ بر نظارت و کنترل 12-
  مربوطه هاي دستورالعمل اساس بر یسرپرست تحت اتفاقات ادارات اپراتورهاي به یمقتض دستورات صدور و یهماهنگ 13-

  وقت اسرع در عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز به آن اعالم و خود یسرپرست تحت عیتوز شبکه هايیقطع و حوادث گزارش و اطالعات افتیدر 14-
  عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز به خود یسرپرست تحت شبکه برداري بهره روزانه آمار و گزارش ارائه و هیته 15-
 هتج نیتضم کارت صدور دستور و عیتوز شرکت اتفاقات ادارات درخواست به بنا کار انجام جهت ها ستگاهیا یخروج درهايیف قطع دستور صدور 16-
  مربوطه ستگاهیا اپراتور به مربوطه دریف
 طعق عیتوز شرکت اتفاقات ادارات درخواست طبق قبالً که کننده درخواست نام و علت ذکر با ستگاهیا یخروج درهايیف مجدد وصل فرمان صدور 17-

  عیتوز شرکت یاتیعمل گروه کار اتمام بر دال اتفاقات فتیش اپراتور اعالم اساس بر اندهبود شده
ــپاچید مرکز از مانور انجام مجوز اخذ با برداري بهره و یراتیتعم مانورهاي انجام در کنترل و یهماهنگ 18-  ادارات با یهماهنگ و عیتوز فوق نگیس

  ازین صورت در عیتوز شرکت اتفاقات
  روین کمبود از یناش یخاموش اعمال با رابطه در عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز دستورات اجراي 19-
 بهره متقس و عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز به یسرپرست تحت عیتوز شبکه اتیعمل مانورهاي در مؤثر راتییتغ ای و عمده اختالل هرگونه گزارش 20-

  وقت اسرع در عیتوز امورهاي برداري
 فوق نگیسپاچید مرکز به هایقطع نگونهیا دفعات تعداد گزارش و کیاتومات طور به شدن قطع از بعد ها دستگاه وصل دستورالعمل اجراي و کنترل 21-
  مربوطه هیناح برداري بهره قسمت و عیتوز

  عیتوز فوق نگیسپاچید لزوم مورد یفن اطالعات گرید آوري جمع و ها گزارش و ها فرم هیکل میتنظ 22-
  زمان حداقل در) راتیتعم -حادثه(ها یخاموش رفع و یطوالن مدت به نیمشترک به یخاموش اعمال عدم 23-
  وقت اسرع در عیتوز فوق نگیسپاچید به ساعت دو از شیب هاي یخاموش اعالم 24-

  ها ستگاهیا و مناطق نگیسپاچید ،یمل نگیسپاچید نیب تماس نحوه
 با ماًیمســتق یراتیتعم و یخروج هاي برنامه افتیدر و فیتکل کســب و تیوضــع اعالم جهت دیبا یمل نگیســپاچید پوشــش تحت روگاههايین هیکل
 نگیسپاچید با مناطق نگیسپاچید قیطر از توانند یم روگاههاین م،یمستق تماس برقراري امکان عدم صورت در. ندینما برقرار تماس یمل نگیسپاچید
  .ندینما حاصل تماس یمل
ــع اعالم جهت مگاوات 100 از کمتر تیظرف با ها روگاهین هیکل ــب ت،یوض ــتق دیبا یراتیتعم و یخروج هاي برنامه افتیدر و فیتکل کس  با ماًیمس
  .ندینما حاصل تماس مربوطه منطقه نگیسپاچید
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 نگیسپاچید هاي امیپ ای و خود اراتیاخت حدود در و گرفته تماس خود ییایجغراف حوزه هاي روگاهین و ها پست هیکل با توانند یم مناطق نگیسپاچید
  .ندینما ابالغ یمل
 یمل نگیسپاچید طرف از صادره دستورات. دینما ابالغ را خود دستورات و گرفته تماس ها ستگاهیا با ماًیمستق تواندیم موارد هیکل در یمل نگیسپاچید
  .باشند یم االجراء الزم و بوده مناطق نگیسپاچید طرف از واصله دستورات بر مقدم موارد هیکل در

  نگیسپاچید مراکز با رابطه در ها ستگاهیا فیوظا و ها تیمسئول
  .باشند یم لیذ موارد هیکل اجراي به موظف زاتیتجه از برداري بهره با رابطه در روگاههاین و ها پست نیمسئول

  کنترل مرکز به رعاديیغ طیشرا اعالم و حوادث هیکل گزارش -1
  موثر برداري بهره در که پستها، و روگاههاین زاتیتجه روي بر یراتیتعم هاي گروه اتیعمل و یداخل مانورها هیکل گزارش -2

  .باشد داشته بدنبال را زاتیتجه ناخواسته خروج ای و تیمحدود احتمال و بوده
  آنها انجام از قبل کنترل، مرکز طرف از شده درخواست مانورهاي انجام نحوه گزارش -3
  قدرت، ترانسفورماتورهاي واحدها، خطوط، هاي تیمحدود و تیوضع از ها یخروج و زيیر برنامه نیمسئول ساختن مطلع -4
  از قبل کنترل مرکز نوبتکاري مسئول نمودن مطلع و یخروج برنامه میتنظ از قبل ستگاهیا زاتیتجه ریسا و دهایکل

  برنامه اجراي
  ریسا و قدرت ترانسفورماتورهاي واحدها، خطوط، از برداري بهره طیشرا بودن مساعد مورد در ريیگ میتصم و صیتشخ -5

  وبیع و تهای،محدود ماتیتنظ گرفتن نظر در با ستگاهیا زاتیتجه
  شده خارج زاتیتجه سازي آماده و وقت اسرع در کنترل مرکز به یحفاظت ستمهايیس عملکرد قیدق گزارش و ثبت -6

  زمان حداقل در مجدد نمودن برقدار جهت
  شبکه برداري بهره امور در کنترل مرکز نیفرام و دستورات قیدق اجراي -7

  روزانه گزارشات هیته
 بقط را خود مربوطه منطقه روگاههايین و پســتها هیکل ،عملکرد شــبکه حوادث از یگزارشــ روز هر انیپا در دیبا منطقه هر نگیســپاچید کنترل مرکز

 پست قیطر از( دینما گزارش یمل نگیسپاچید کنترل مرکز به بعد روز بامداد 4 ساعت تا حداکثر و هیته یمل نگیسپاچید طرف از شـده  ارائه فرمهاي
  )ريیتصو
 مجزا هاي شبکه و وستهیپ بهم ستمیس تیوضع از یکل گزارش دیبا مناطق نگیسپاچید از گزارشات هیکل افتیدر از پس یمل نگیسپاچید کنترل مرکز
  .کند هیته

 کمبود زانیم نیهمچن و یزلید و ،گازيیبخاري،آب نوع کیتفک به روگاههاین دیتول زانیم شبکه، یمصرف بار کیپ به مربوط اطالعات شـامل  گزارش نیا
  .بود خواهد شبکه سطح در یخاموش و فرکانس تیوضع د،یتول

  :ولتاژ کنترل
 نکهیا بر الوهع ینام حد از ولتاژ راتییتغ. باشد یم شبکه سطح در ازین مورد ویراکت توان و شده دیتول ویراکت توان نیب تعادل یاصل شاخص ولتاژ سـطح 

 وساناتن بروز عامل تواند یم تحمل قابل ریغ و یبحران حالت در گردد، ها کننده مصرف و شبکه زاتیتجه ها، دستگاه روي بر یصدمات به منجر تواند یم
  .گردد شبکه سطح در توجه قابل اختالالت و داريیناپا ولتاژي،
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 و قدرت رهايترانسفورماتو تپ میتنظ تیقابل ها، خازن راکتورها، مانند مگاواري منابع( ولتاژ کنترل امکانات نظر نقطه از شبکه یکنون ساختار به توجه با
 کنترل زمرک نیب لیذ بشــرح شــبکه ســطح در ویراکت منابع از برداري بهره و ولتاژ کنترل تیمســئول) ویراکت توان جذب ای و دیتول در مولدها ییتوانا
  .گردد یم میتقس مناطق نگیسپاچید کنترل مراکز و یمل نگیسپاچید

  :مناطق و یمل نگیسپاچید فیوظا
 با توانند یم مناطق کنترل نیمسئول. باشد یم مربوطه نگیسپاچید کنترل مرکز عهده به ماًیمسـتق  نقطه هر یاتیعمل حوزه در ولتاژ کنترل تیمسـئول 
 تیقابل و قدرت ترانســفورماتورهاي تپ میتنظ و رییتغ تیقابل خازنها، راکتورها،(  مگاواري منابع از اســتفاده با و یاتیعمل حوزه در ولتاژ ســطح به توجه
  .ندینما کنترل را ولتاز) مگاوات 100 از کمتر تیظرف با یروگاهین مولدهاي ویراکت توان دیتول

 نترلک مراکز نیمســئول ،یاتیعمل حوزه ولتاژ حیتصــح و کنترل جهت نرســد، قبول قابل حد به ولتاژ الذکر فوق امکانات از اســتفاده با که یصــورت در
  .آورند عمل به را الزم یهماهنگ یمل نگیسپاچید کنترل مرکز با دیبا مناطق نگیسپاچید

 نگیسپاچید کنترل مرکز هاي تیمسئول و فیوظا از مناطق کنترل مراکز نیب ولتاژ حیتصح و کنترل اتیعمل یهماهنگ و شبکه سـطح  در ولتاژ کنترل
  .باشد یم یمل
  .باشد یم فیتعر قابل لیذ ولتاژي هاي محدوده شبکه، یمنیا و برداري بهره در ولتاژ راتییتغ ریتأث به توجه با
  ینام ولتاژ %2 کاهش ای و %2 تا شیافزا: عادي ولتاژ) الف
  ینام ولتاژ % 10 تا کاهش ای و %5 تا شیافزا: عادي ریغ ولتاژ) ب
  %10 از شیب کاهش ای و %5 از شیب شیافزا: تحمل قابل ریغ ولتاژ) ج
  .میپرداز یم الذکر فوق موارد از کی هر در اتیعمل نحوه به الًیذ

  :عادي ولتاژ
 رکزم و مناطق نگیسپاچید کنترل مراکز عهده به فقط آن حیتصح تیمسئول و بوده قبول قابل ینام ولتاز %2 تا ولتاژ راتییتغ برداري بهره نظر نقطه از

  .باشد یم یمل نگیسپاچید کنترل

  :عادي ریغ ولتاز
 با نانچهچ. ندینما کنترل عادي حالت در را یاتیعمل حوزه شــبکه ولتاژ مگاواري منابع و امکانات هیکل ريیبکارگ با موظفند مناطق نگیســپاچید مراکز

ــتفاده  قرار عادي ریغ حالت در ولتاژ و نبوده ریپذ امکان عادي حالت در ولتاژ حفظ...)  و ها خازن راکتورها،( ولتاژ کنترل منابع و امکانات هیکل از اس
 در صرفم راتییتغ روند به توجه با مناطق نگیسـپاچ ید کنترل مراکز کنیل. باشـد  ینم یخاموشـ  اعمال به ازین تحمل رقابلیغ مرز باالي حد تا رد،یگ

 محدوده در ولتاژ مهار جهت در یخاموش اعمال به نسبت هستند، مواجه) نییپا محدوده در( عادي ریغ ولتاز با که ییها پست در توانند یم خود منطقه
  .ندینما اقدام تحمل قابل ریغ حد تا آن کاهش از ريیشگیپ و عادي ریغ

 کنترل کزمر با فیتکل کسب و عادي ریغ ولتاژ تیوضع اعالم جهت موظفند ها پست هیکل نیمسئول باشد عادي ریغ ولتاژ حد در ولتاژ راتییتغ چنانچه
 ستمیس در تیمحدود ای و مشکالت هرگونه و ولتاژي تیوضـع  اعالم جهت عاًیسـر  دیبا ها روگاهین نیمسـئول . ندینما برقرار تماس مربوطه نگیسـپاچ ید

  .ندینما برقرار تماس مربوطه نگیسپاچید کنترل مرکز با فیتکل کسب و مولدها کیتحر
 از استفاده با دیبا) ها روگاهین و ها پست( ها سـتگاه یا نیمسـئول  قهیدق 5 از شیب مدت به عادي ریغ ولتاژ تداوم و تماس برقراري امکان عدم صـورت  در
 برقراري از پس فرصت نیاول در و آورده عمل به را الزم اقدامات عادي حد تا ولتاژ حیتصـح  جهت در دارند اریاخت در که ويیراکت منابع و امکانات هیکل

  .ندینما فیتکل کسب بعدي اقدامات جهت و گزارش مربوطه نگیسپاچید کنترل مرکز به را مراتب تماس امکان

  تحمل قابل ریغ ولتاز
 ولتاژ -% 10 ای و+ %5 حد تا آن حیتصح و ولتاژ کنترل به نسبت عاًیسر که موظفند ها پست نیمسئول باشد تحمل قابل ریغ حد در ولتاژ که یصورت در
  .ندینما اقدام ینام
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 به اژولت افت و تحمل قابل ریغ ولتاژ تیوضع تداوم صورت در شده، ذکر مگاواري امکانات بر عالوه ها پست نیمسئول حالت نیا در ولتاژ حیتصـح  جهت
 ولتاژ دهمحدو در ولتاژ میتنظ از پس. ندینما یدســت بطور بار یجیتدر قطع به اقدام ولتاژ و فرکانس به توجه با دیبا ینام ولتاژ ریز % 10 از شیب زانیم
 نیا تا. ندینما عمل عاذي ریغ ولتاز حالت مطابق دیبا فیتکل کسب و شده انجام اقدامات گزارش و تیوضع اعالم جهت ها پسـت  نیمسـئول  عادي، ریغ

  .باشد ینم مربوطه نگیسپاچید کنترل مرکز با تماس به ازین لحظه
 و اديع ریغ ولتاژ حد در ولتاژ حیتصح و کنترل جهت در الزم مانورهاي و اقدامات هیکل انجام ضمن تحمل قابل ریغ ولتاز طیشرا در ها روگاهین نیمسئول

 اب وقت اسرع در فیتکل کسب و واحدها روي بر تیمحدود هرگونه گزارش و تیوضع اعالم جهت دیبا کیتحر هاي ستمیس و مولدها طیشـرا  به توجه با
 قیطر زا توانند یم ها روگاهین ،یمل نگیســپاچید کنترل مرکز با تماس امکان عدم صـورت  در. (ندینما برقرار تماس مربوطه نگیسـپاچ ید کنترل مرکز
  )ندینما برقرار تماس منطقه نگیسپاچید کنترل مرکز

  شده قطع درهايیف وصل
 کنترل زمرک با فیتکل کسب جهت دیبا اند نموده یدست بطور بار قطع به اقدام که یی ها پسـت  نیمسـئول  عادي حد در ولتاز کنترل و حیتصـح  از پس
  .ندینما برقرار تماس مربوطه نگیسپاچید
 و فرکانس به توجه با قهیدق 30 از پس توانند یم عادي ولتاژ تداوم صورت در الذکر، فوق هاي پسـت  نیمسـئول  تماس برقراري امکان عدم صـورت  در
  .ندینما شده قطع درهايیف یجیتدر وصل به اقدام ولتاژ

 :تبصره
 حیتصح نهیزم در مناطق نگیسپاچید یمانوره هیکل نه،یبه برداري بهره و شبکه داريیپا و یمنیا حفظ در یمل نگیسـپاچ ید تیمسـئول  به توجه با -1

  .ردیگ انجام یمل نگیسپاچید کنترل مرکز اطالع با دیبا عادي ریغ و عادي هاي حالت در ولتاژ
  .باشد نشده نصب آن روي نییپا فرکانس هاي رله که گردند قطع ییدرهایف حاًیترج بار یدست قطع زمان در -2
  .گردند برقدار اول مرحله در دهیگرد نصب آنها روي نییپا فرکانس رله که ییدرهایف اند، دهیگرد قطع که ییدرهایف وصل زمان در -3
 رقراريب از پست فرصت نیاول در موظفند ها روگاهین و ها پست نیمسئول ف،یتکل کسب و تیوضع اعالم جهت ارتباط برقراري امکان عدم صورت در -4

  .ندینما حاصل تماس ربطیذ کنترل مرکز با مراتب گزارش جهت ارتباط

  :هیناح و عیتوز فوق نگیسپاچید فیوظا
  .باشد یم لیذ شرح به برداري بهره ولتاژ راتییتغ حدود عیتوز فوق شبکه در
  %5 زانیم به ولتاژ کاهش و شیافزا: عادي ولتاژ) الف
  %10 تا کاهش و %7 تا شیافزا: یبحران ولتاژ) ب
  %10 از شیب کاهش و %7 از شیب شیافزا: تحمل قابل ریغ ولتاز)ج
 تماس هیناح گنیاچپسید با فیتکل کسب و تیوضع اعالم جهت یستیبا ه ستگایا اپراتور شد، خارج عادي حالت از ها ستگاهیا ولتاژ تیوضع کهیصورت در

 امکان حد ات ولتاژ حیتصح به اقدام عیتوز فوق نگیسپاچید قیطر از منطقه نگیسپاچید مرکزکنترل با تماس ضمن هیناح نگیسـپاچ ید د،ینما حاصـل 
 نگیاچسپید مرکز با یهماهنگ با هیناح نگیسپاچید ن،ییپا ولتاژ حالت در ق،یطر نیبد مطلوب حد تا ولتاژ حیتصـح  امکان عدم صـورت  در د،ینما یم

 نگیپاچسید باال ولتاژ حالت در. دیبنما مطلوب حد تا ولتاژ حیتصح به اقدام مربوطه ستگاهیا یخروج درهايیف یخاموش دسـتور  با تواند یم عیتوز فوق
 یبیآس بار نظر از که یزانیم تا هستند پارالل صورت به که ییترانسفورماتورها و ها کابل خروج به اقدام عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز یهماهنگ با هیناح
  .دینما یم نشود وارد شبکه به

  :عیتوز نگیسپاچید فیوظا
  .باشد یم لیذ شرح به برداري بهره ولتاژ راتییتغ حدود عیتوز شبکه در
  %5 زانیم به ولتاژ کاهش و شیافزا: عادي ولتاژ)الف
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  %7 زانیم به ولتاژ کاهش و شیافزا: یبحران ولتاژ) ب
  %10 از شیب کاهش و %7 از شیب شیافزا: تحمل قابل ریغ ولتاژ) ج
 نگیسپاچید یهماهنگ با و ترانسفورماتور تاپ رییتغ با است موظف مذکور ستگاهیا برسد، یبحران حد به یستگاهیا در عیتوز خطوط ولتاژ کهیصـورت  در
 اعالم جهت یستیبا ستگاهیا اپراتور باشد، تحمل قابل ریغ عیتوز خطوط روي بر یستگاهیا ولتاژ تیوضع کهیصورت در و دینما حیتصح را ولتاژ عیتوز فوق
  .باشد تازول حیتصح جهت عیتوز فوق نگیسپاچید بعدي دستورات منتظر و دینما حاصل تماس عیتوز فوق نگیسپاچید با فیتکل کسب و تیوضع

  زاتیتجه اندازي راه و تست برنامه و یراتیتعم هايیخروج
 و دیتول شبکه در زاتیتجه اندازي راه و تست زيیر برنامه ای و هایخروج زيیر برنامه و درخواست نحوه نمودن مشخص دستورالعمل نیا نیتدو از هدف
  :باشد یم لیذ موارد هیکل شامل ها یخروج یکل بطور. باشد یم انتقال
 ریتعم ای و تست و دکلها و خطوط ها، پست زاتیتجه ریتعم ای و شستشو د،یوبازد تست ،یحفاظت هاي ستمیس ماتیتنظ رییتغ ایو ریتعم و تست) الف

  روگاهین یآمادگ و ايیپا در موثر مانور گونه هر ای و زاتیتجه ماتیتنظ و راتیتعم و دیبازد و ها روگاهین مولدهاي
  دکلها ییجابجا و خطوط ریمس رییتغ ای و ها روگاهین ها، پست زاتیتجه توسعه نوسازي، ای بازسازي) ب
  یکل راتیتعم ای و راتییتغ انجام از پس ای و بار نیاول براي خطوط و ها روگاهین ها، پست زاتیتجه دادن قرار مدار در ای و نمودن برقدار) ج

  :نمود میتقس دسته پنج به توان یم کل در را ها برنامه روگاهین و ها پست در زاتیتجه هیکل دائم و موقت لیتحو و اندازي راه هاي تست) د

  انهیسال برنامه طبق هايیخروج - 1
  : اساس بر بعد سال آغاز از قبل و سال هر انیپا در که هستند ییها برنامه از دسته آن شامل انهیسال برنامه طبق هاي یخروج

  سال طول در شبکه یهفتگ کیپ متوسط برآورد -
  انتقال و دیتول منابع هیکل از نهیبه و داریپا برداري بهره اصول -
  برداري بهره در قبول قابل نانیاطم هیحاش حفظ جهت دیتول ریذخا درصد تیرعا -
  انتقال و دیتول زاتیتجه یراتیتعم ازهايین -

 رويین دیتول تیریمد هاي شرکت هیکل به و هیته یمل نگیسپاچید زيیر برنامه دفتر میمسـتق  همکاري و نظارت با و شـبکه  و دیتول یفن دفاتر توسـط 
 طیاشر از هیاول برآورهاي اساس بر ها برنامه نیا نکه،یا به توجه با. گردد یم ابالغ اي منطقه برق هاي شرکت در انتقال برداري بهره هاي معاونت و برق

 هفته طول رد انتقال و دیتول شبکه طیشرا نکهیا به توجه با و است دهیگرد هیته اجرا، زمان از قبل سال کی تا هفته چند از د،یتول هاي تیقابل و مصرف
 امهبرن طبق ها یخروج هیکل داشت نخواهد کامل مطابقت ها ینیب شیپ با لزوماً شده، ینیب شیپ هاي برنامه از کی هر اجراي زمان از قبل هاي ماه ای و

 4 حداقل دیاب انهیسال برنامه طبق هاي یخروج هیکل لذا. ردیگ قرار مجدد لیتحل و یبررس مورد انتقال و دیتول شبکه روز طیشرا اساس بر دیبا انهیسـال 
 ای داريبر بهره نیمعاون ای و اي منطقه برق هاي شــرکت انتقال برداري بهره نیمعاون توســط کتباً انه،یســال برنامه در شــده ینیب شیپ زمان از قبل روز
  .گردند درخواست مربوطه مناطق و یمل نگیسپاچید از ها روگاهین در برداري بهره مقام نیباالتر

 عدم ای و طیشرا بودن نامساعد صورت در و انتقال و دیتول شـبکه  بر حاکم طیشـرا  یبررسـ  از پس مناطق ای و یمل نگیسـپاچ ید زيیر برنامه واحدهاي
 موکول تري مناســب زمان به کالً ای و اصــالح را برنامه آغاز زمان در توانندیم داري،یپا نانیاطم هیحاشــ و یمنیا نظر نقطه از الزم طیشــرا جادیا امکان
  .ندینما

  یهماهنگ با هايیخروج - 2
 ییاجرا هاي واحد با الزم یهماهنگ از پس دیبا ها برنامه نیا. باشــند یم "ب و الف" فیرد در شــده ذکر موارد هیکل شــامل یهماهنگ با هاي یخروج
  :مانند ییپارامترها نمودن ملحوظ و کار انجام جهت الزم زمان نظر از چه و یگستردگ نظر از چه کار ابعاد شدن مشخص و ربطیذ
  انتقال و دیتول شبکه از برداري بهره در ممکن اختالل حداقل -
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  کار انجان جهت الزم زمان دنیرسان حداقل به -
  کار انجام جهت مناسب فصل و زمان انتخاب -
  یفن امکانات و یانسان رويین از استفاده حداکثر -
  روز شبانه ساعات هیکل و لیتعط امیا در کار یآمادگ -
ــط دیبا ــرکت انتقال برداري بهره نیمعاون توس ــپاچید از کتباً ها روگاهین برداري بهره نیمعاون ای و اي منطقه برق ش  وطهمرب مناطق ای و یمل نگیس

  .گردد درخواست
  .ردیگ صورت اتیعمل انجام جهت شده ینیب شیپ زمان از قبل کاري روز چهار حداقل دیبا "الف"فیرد هاي برنامه درخواست

 و انیپا و شروع زمان ب،یتصـو  و توافق صـورت  در الزم هاي یبررسـ  انجام و درخواسـت  افتیدر از پس مناطق ای یمل نگیسـپاچ ید زيیر برنامه واحد
 نیمسئول کننده، درخواست واحدهاي(ربطیذ واحدهاي هیکل اطالع به شـروع،  زمان قبل کاري روز کی حداقل را شـده،  درخواسـت  برنامه انجام طیشـرا 
   .رساند خواهند) نگیسپاچید کنترل مراکز و پست و روگاهین ای و منطقه

 15 حداقل دیبا برنامه خواست در دارند تري عیوس مطالعات و یبررس به ازین اصوالً ها برنامه نگونهیا که یآنجائ از "ب" فیرد هاي یخروج با رابطه در
  .ردیگ انجام نظر مورد زمان از قبل روز

  کاري روز کی در اجرا قابل هايیخروج - 3
 دتم که یصورت در و )یرسم التیتعط طول در مثال بطور( نباشد سریم قبل قسـمت  مفاد طبق برنامه درخواسـت  و یهماهنگ امکان یلیدال به هرگاه
 باشد ریپذ امکان لیتعط روزهاي طول در ای و شـبکه  بار کیپ سـاعت  از قبل تا و روزکاري کی مدت طول در نظر مورد کار انجام جهت ازین مورد زمان

ــرکت انتقال برداري بهره معاونت ــتق تواند یم کار جوانب هیکل گرفتن نظر در از پس روگاهین برداري بهره نیمعاون ای و اي منطقه برق ش  از ماًیمس
  .دینما یخروج برنامه درخواست مربوطه نگیسپاچید کنترل مرکز کاري نوبت سرپرست

  .گردد اقدام قبل بند در شده نییتع روش مطابق دیبا شده، درخواست برنامه انجام با نگیسپاچید کنترل مرکز نوبتکاري سرپرست توافق عدم صورت در

  اضطراري هايیخروج - 4
 قابل ریغ ستگاه،یا زاتیتجه از برداري بهره یداخل هاي دستورالعمل به توجه با زات،یتجه از یقسمت ای کی که دهد صیتشخ سـتگاه یا مسـئول  چنانچه
 نگیاچسپید کنترل مرکز نمودن مطلع و تماس از پس و خود میمستق تیمسئول با تواند یم گردد، خارج مدار از و برق یب فوراً دیبا و بوده برداري بهره
 وجود گنیسپاچید کنترل مرکز با یهماهنگ جهت یکاف فرصت ای و امکان دستگاه خروج از قبل کهیصورت در. دیبنما نظر مورد دسـتگاه  خروج به اقدام
 کنترل مرکز درخواست صورت در. برساند نگیسپاچید کنترل مرکز اطالع به را مراتب ات،یعمل انجام از پس بالفاصله دیبا ستگاهیا مسئول باشد، نداشته

 به ساعت 48 حداکثر ظرف مسئول مقامات قیطر از کتباً را خروج در اضطرار لیدال است موظف ستگاهیا مسـئول  ات،یعمل انجام از پس نگ،یسـپاچ ید
  .دینما گزارش نگیسپاچید

  دیجد زاتیتجه اندازي راه و نمودن برقدار هاي برنامه - 5
 و بازســازي توســعه، ییاجرا کارهاي اجام از پس موارد نیا در. باشــد یم "د و ج" هاي فیرد موارد هیکل شــامل اندازي راه و نمودن برقدار هاي برنامه

 هبهر معاونت توســط دیبا زاتیتجه گذاشــتن بار ریز و نمودن برقدار جهت الزم مجوز ه،یاول هاي تســت و ماتیتنظ انجام ســتگاه،یا زاتیتجه نوســازي
  .رددگ درخواست یمل نگیسپاچید ای و مناطق نگیسپاچید از کتباً روگاه،ین برداري بهره معاون ای و ربطیذ اي منطقه برق شرکت انتقال برداري
 بهره معاون عهده به الزم مجوزهاي کسب و برنامه درخواسـت  و یهماهنگ تیمسـئول  د،یجد مولدهاي هیاول هاي تسـت  و ريیبارگ اندازي، راه زمان در

  .باشد یم روگاهین برداري بهره مقام نیباالتر ای و برداري
  :است یالزام لیذ موارد تیرعا رابطه نیا در

 نگیسپاچید از کتباً ات،یعمل شروع از قبل روز 10 حداقل دیبا مولدها موقت لیتحو مرحله تا شبکه در تسـت  و ريیبارگ مختلف مراحل کامل برنامه -
  .گردد درخواست
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  .گردد درخواست دستورالعمل نیهم 2 بند مطابق روزانه، برنامه دیبا ها تست از کی هر براي -
 تیتبع و توجه با دیبا تیوضع رییتغ هرگونه ای و خروج و ورود از اعم بعدي، اتیعمل هیکل ،)شدن پارالل(بار نیاول براي مولد گرفتن قرار مدار در از پس -
  .ردیگ انجام برداري بهره پابت هاي دستورالعمل از

  :یمل نگیسپاچید
 هرهب تیریمد به ارسال و مجزا هاي شبکه و سراسري شبکه نقشه داشـتن  نگه بروز و هیته مسـئول  یمل نگیسـپاچ ید یکشـ  نقشـه  و یطراح واحد -1

  .باشد یم ربطیذ مراکز ریسا و مناطق نگیسپاچید برداري
 به بتنس دیبا مناطق، نگیسپاچید توسط شده هیته یاتیعمل یخط تک هاي نقشه افتیدر از پس یمل نگیسـپاچ ید یکشـ  نقشـه  و یطراح واحد -2

  .دینما اعالم مناطق نگیسپاچید به کتباً را مراتب و اقدام وقت اسرع در نقص هرگونه رفع و یبررس
 یشک نقشه و یطراح اداره یهماهنگ با دیبا یمل نگیسپاچید یکش نقشه و یطراح مسئول ،یاتیعمل هاي نقشه در ابهام هرگونه مشاهده صورت در -3
  .دینما اقدام نواقص رفع و نقشه اصالح به نسبت مربوطه ستگاهیا به مراجعه با ازین صورت در و ربطیذ منطقه نگیسپاچید
  .باشدیم یمل نگیسپاچید یطراح واحد عهده به مناطق در ها نگیسپاچید یطراح هاي واحد عملکرد بر نظارت و یفیک کنترل -4
 نقشه طابقت و صحت از نانیاطم حصول و کنترل نیهمچن و یمل نگیسپاچید کنترل مرکز کیمیم تابلو روي شده فیتعر شبکه یکل شماي کنترل -5

  .اشدب یم یمل نگیسپاچید یکش نقشه و یطراح واحد عهده به مناطق و یمل نگیسپاچید وتریکامپ هاي داده گاهیپا در شده فیتعر یخط تک هاي
 قشهن و یطراح واحد توسط دیبا موجود هاي ستگاهیا نقشه ای و کیمیم تابلوي نقشه اصالح هرگونه ای و دیجد هاي سـتگاه یا یخط تک هاي نقشـه  -6

 در اطقمن و یمل نگیسپاچید کنترل مرکز وتریکامپ ها داده گاهیپا در ای و کیمیم تابلوي روي بر الزم اصالحات اعمال جهت یمل نگیسـپاچ ید یکشـ 
  .ردیگ قرار یمل نگیسپاچید نظارت گروه اریاخت

  :مناطق نگیسپاچید
 یم قهمنط هر نگیسپاچید یکش نقشه و یطراح واحد عهده به یکیالکتر زاتیتجه گذاري شماره و یاتیعمل یخط تک هاي نقشه هیته تیمسـئول  -1

  .باشد

 به غابال از قبل یینها بیتصو و دییتا جهت را شده هیته یاتیعمل هاي نقشـه  از نسـخه  کی دیبا مناطق نگیسـپاچ ید یکشـ  نقشـه  و یطراح واحد -2
  .دینما ارسال یمل نگیسپاچید به ربط،یذ هاي ستگاهیا

 یکیکترال زاتیتجه روي پالك نصب و اتیعمل گونه هر انجام جهت ها ستگاهیا در تواند یم ،یمل نگیسپاچید دییتا از پس تنها یاتیعمل هاي نقشه -3
  .ردیگ قرار استفاده مورد

 را شده هیته هاي نقشه از نسخه کی یمل نگیسپاچید طرف از یاتیعمل نقشه دییتا از پس دیبا مناطق نگیسـپاچ ید یکشـ  نقشـه  و یطراح واحد -4
  .دینما ارسال ربطیذ واحدهاي و ها ستگاهیا به الزم هاي یهماهنگ جادیا جهت

 اقدام یاتیعمل نقشه حیتصح به نسبت وقت اسرع در دیبا مناطق نگیسپاچید یکش نقشه و یطراح واحد ها، ستگاهیا در راتییتغ هرگونه صورت در -5
  . دینما اعالم یمل نگیسپاچید به کتباً یینها دییتا جهت را مراتب و
 ربطیذ راکزم و ها ستگاهیا به عاًیسر دیبا یمل نگیسپاچید دییتا از پس نقشه، هر به بوط مر جدول در راتییتغ انجام خیتار ذکر با د،یجد هاي نقشه -6

  .گردد اقدام یمیقد هاي نقشه آوري جمع به نسبت و ارسال
  .باشد دسترس قابل کارکنان براي همواره که ردیگ قرار یمحل در دیبا مناطق کنترل مراکز و ها ستگاهیا در یاتیعمل یخط تک هاي نقشه -7

  یاتیعمل یخط تک هاي نقشه هیته نحوه
  :باشد یم لیذ شرح به یاتیعمل یخط تک هاي نقشه یعموم مشخصات

  .باشد داشته تطابق.محل یائیجغراف نقشه با دیبا امکان حد در یاتیعمل نقشه -1
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  .گردد یم مشخص ولتاژ سطح به توجه با و 1 شماره جدول از استفاده با نهیش ولتاژ -2
  .گردد دیق خوانا طور به مربوطه دستگاه کنار در دیبا کمپانساتورها. خازنها. راکتورها. مبدلها. مولدها هیکل یاسم تیظرف -3
  .گردد مشخص یاتیعمل یخط تک نقشه هیحاش در 10 یال 6 شماره جداول طبق دیبا برداري بهره در مؤثر زاتیتجه هیکل یفن مشخصات -4

 مورد زاتیتجه کیشمات و یفن مشخصات هیکل کتباً دیبا ستگاههایا از برداري بهره شروع از قبل طرحها یمهندس و نوسـازي  واحدهاي که نیا حیتوضـ 
  .ندینما اعالم یمل نگیسپاچید و ربطیذ منطقه نگیسپاچید یکش نقشه و یطراح واحد به را برداري بهره

  یاتیعمل یخط تک هاي نقشه گذاري شماره نحوه
 کیمیم تابلوي روي بر ســتگاههایا گذاري شــماره طبق و نگیســپاچید مناطق ماتیتقســ مبناي بر یاتیعمل یخط تک هاي نقشــه گذاري شــماره

  .گردد یم مشخص مربوطه اختصاري عالمت تیرعا با و منطقه هر در نگیسپاچید

  ستگاههایا ییشناسا عالمت
 ايخانه دیلک ستگاههايیا .گردد یم استفاده ستگاهیا ییشناسا عالمت بعنوان ستگاهیا نام نیالت حرف نیاول از معموال یاتیعمل یخط تک هاي نقشه در
  .گردندیم مشخص  T.S حروف با )یروگاهین ریغ( مبدل ستگاههايیاو  .G.S حروف با یروگاهین ستگاههايیاو  S.S حروف با

 :تذکر
 خففم حرف ای و نیالت نام گرید حرف از الزاماً همجوار ستگاههايیا نیالت نام حرف نیاول تشابه علت به پست ای روگاهین از اعم ستگاههایا ار یبعضـ  در
  .شود یم استفاده ستگاهیا ییشناسا عالمت جهت گريید
  .رودیم بکار )مبدلها و یقیحق ریغ و یقیحق قدرت کننده دیتول دستگاههاي استثناي به( ستگاههایا ییشناسا عالمت که داشت توجه دیبا

  زاتیتجه گذاري شماره ستمیس
 :خطوط گذاري شماره - 1
 عالمت H حرف)  رودشور – اراك(  AH 912 لوواتیک 400 خط مثال براي. گردد یم استفاده رقم سـه  و حرف دو از انتقال خطوط گذاري شـماره  در

 شماره جدول مطابق( ولتاژ سطح نشاندهنده ،ییشناسا فوحر از بعد رقم نیاول  -ك اار ستگاهیا ییشناسا عالمت A حروفو رودشور  ستگاهیا ییشناسا
  .باشد یم) 2 شماره جدول(  طبق زاتیتجه نوع نشانگر بعدي رقم دو و) 1

 :قدرت ترانسفورماتورهاي گذاري شماره -2
    شودیم استفاده    …,T1,T2  یمتوال هاي شماره از آن بدنبال و T حرف از ابتدا یتیظرف هر با قدرت مبدلهاي گذاري شماره براي
 20 توان یم حداکثر 50 یال 40 از ترانســفورماتورها به متصــل زاتیتجه کد) 2 شــماره جدول( به توجه با ســتگاهیا هر در که اســت حیتوضــ به الزم

  .کرد گذاري شماره را ترانسفورماتور

 :ترانسفورماتورها به متصل زاتیتجه گذاريشماره -3
 و نیزم ونریسکس. یداخل مصرف ترانس. ولتاژ ترانس. انیجر ترانس. ریبرقگ. دیکل. ونریسکس( ترانسـفورماتورها  به متصـل  زاتیتجه گذاري شـماره  براي

 از 2 شماره جدول طبق سپس و ولتاژ سطح انگریب) 9-0( اعداد از 1 شماره جدول طبق رقم نیاول که شود یم استفاده یرقم چهار عدد کی از) نهیشـ 
  .شودیم استفاده است، زاتیتجه نوع دهنده نشان که 3 شماره جدولطبق  )  9-0 ( اعداد از آخر در و )ترانس( دستگاه نوع انگریب که) 59-40(  اعداد
 230 ولتاز سطح انگریمان 8 عدد ابتدا. گردد یم عمل لیذ بیترت به  T1 ترانسفورماتور لوولتیک 230 طرف ونریسکس گذاري شـماره  جهت مثال براي
 انگریب که 3 شــماره جدول طبق 6 عدد از آخر در و ترانس شــماره انگرینما 1 عدد آن ار پس و) ترانس( دســتگاه انگرینما 4 عدد ســپس ولت، لویک

  .باشد یم)  8416(  شماره به مبدل به مربوط ونریسکس

 :ولتاژ ترانسفورماتورهاي گذاري شماره -4
 شماره رد چهارم و اول حالتهاي براي نکهیا حیتوض.گردند یم گذاري شماره حالت پنج به زاتیتجه اتصال محل و نوع به توجه با ولتاژ ترانسفورماتورهاي

  .گردد یم استفاده ستگاهیا نام ییشناسا حرف از گذاري
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 خط به اتصال: اول حالت 1--4
 و 2 شماره جدول طبق خط شماره آخر رقم دو ولتاژ، سطح انگرینما) 9-0( اعداد از بیترت به سپس و ستگاهیا نام ییشناسا حرف از ابتدا حالت نیا در
  . گردد یم استفاده 4 شماره جدول طبق )  - C.V.T - T.C.T- E.V.T - PC - ET - CC - PT VT( مبدل شماره و نوع اختصاري حروف از آخر در
 حرف M آن در کهیگردد م گذاري شــماره M828C.V.T بصــورت) ســمنان -گرمســار(  MN 828ولت  لویک 230 خط به متصــل  C.V.T مثال براي

میباشد قید    C.V.T نجا یا در که زاتیتجه نوع آخر در و خط شماره آخر رقم دو 28 و  )kv230(  ولتاژ سطح 8 و  گرمسـار  سـتگاه یا نام ییشـناسـا  
  میگردد

 قدرت ترانس به اتصال: دوم حالت 2--4
 از استفاده با آخر در و ترانس یتوال شماره سپس و اسـت  قدرت ترانس نام مخفف هک  T حرف از ابتدا. ولتاژ مبدلهاي گذاري شـماره  براي حالت نیا در

   .میکن اضافه را مربوطه ولتاژ ترانس اختصاري حروف ،4 شماره جدول

 ترانسمخفف   T آن در کهگردد  یم گذاري شماره T3PT1 بصورت T3)( شماره قدرت ترانس به متصل)  PT نوع از( 1 شـماره  ولتاژ ترانس مثال براي
  . باشد یم ولتاژ مبدل شماره نشاندهنده 1 عدد و ولتاژ ترانس نوع   PTشماره مبدل و  3، عدد قدرت

 ژنراتورها به اتصال: سوم حالت 3--4
  .گرددژنراتور) استفاده می مخفف Gحرف )  یم استفاده) ژنراتور مخفف( T حرف بجاي که تفاوت نیا با بوده 2 حالت همانند گذاري شماره
  .باشدیم 4که طبق جدول شماره  PTمخفف ترانس ولتاژ از نوع  PT و گازي واحدهاي به مربوط 11فف ژنراتور شماره خم G11که  G11 PT مانند 

 نهیش به اتصال: چهارم حالت - 4-4
 آن از پس و 1 شماره جدول طبق ولتاژ سطح دهنده نشان رقم سپس و ابتدا در ستگاهیا نام ییشناسا حرف از اسـتفاده  با گذاري شـماره  حالت نیا در

   .ردیگ یم انجام.ولتاژ مبدل نوع آخر در و است متصل آن به ولتاژ مبدل که اي نهیش شماره
 حرف  S آن در که گردد یم گذاري شماره  S88 C.V.Tبصـورت   88 شـماره  به ولت لویک 230 نهیشـ  به متصـل   C.V.T نوع از ولتاژ ترانس مثال براي

نوع  CVT و نهیش شماره انگریب سطح ولتاژ   از بعد 8 عدد و ولت لویک 230 ولتاژ سطح نشاندهنده 8 عدد) اصفهان آباد اسالم( سـتگاه یا نام ییشـناسـا  
  ترانس ولتاژ میباشد

 نیزم ترانسهاي و یداخل مصرف ترانس به اتصال: پنجم حالت - 4-5
 ترانسفورماتورهاي گذاري شماره. شوند یم داده نشان  GT- ET- SS حروف با نوع برحسب یداخل مصرف هاي ترانس انواع ،4 شـماره  جدول به توجه با

 ترانسنشــان دهنده  SS4که  SS4PT(GT4PT) مانند. ردیگ یم انجام ولتاژ ترانســفورماتور به مربوط حروف و ها مبدل حروف از اســتفاده با الذکر فوق
  .باشد یم 4 شمارهترانس ولتاژ متصل به ترانس مصرف داخلی  PT و 4 شماره یداخل مصرف ترانس دهنده نشان PT یداخل مصرف
ــان φرا باعالمت  فاز هر براي ولتاژ ها مبدل تعداد ذکرال فوق حالت پنج موارد تمام در  کنار در φکه  Sفاز  روي بر ولتاژ مبدل مانند. میده یم نش

   .شود یم مشخص دستگاه ای شده گذاري شماره مجموعه

 :انیجر ترانسفورماتورهاي گذاري شماره -5
 حروف بجاي حاالت هیکل در و ردیپذ یم انجام حالت پنج در ولتاژ ترانسفورماتور گذاري شماره روش همان به انیجر ترانسفورماتورهاي گذاري شـماره 

 ورتبصــ که گرمســار ســتگاهیا در کوپالژ دیکل به مربوط هاي ترانس مانند. ردیگ یم قرار انیجر ترانس اختصــاري حروف ولتاژ، ترانس نوع اختصــاري
M881 CT 2 و M881 CT   نام ییشناسا حرف اند شـده  گذاري شـماره M . 2 شماره جدول طبق 81 عدد و ولتاژ سطح ندهینما 8 عدد ،نام ایستگاه 
 کوپالژ دیکل نیطرف به متصل 2 و 1 شماره انیجر هاي مبدل نشـاندهنده  CT2و CT1 آخر در و 1 شـماره  کوپالژ دیکل به مربوط زاتیتجه نشـاندهنده 

   .باشد یم

 :نیزم ترانسفورماتورهاي گذاري شماره -6
 ترانس نشاندهنده که GT4و   1GT یداخل مصرف هاي ترانس مانند. گردند یم گذاري شماره.اتصال محل به توجه با )ET,GT( نیزم ترانسفورماتورهاي

  . باشند یم 4و1و متصل به ترانس قدرت شماره  4 و 1 شمارهب GTاز نوع  یداخل عیتوز هاي
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 :ژنراتورها و مولدها گذاري شماره -7
 هاي مولد براي Dتوربین گاز و  واحدهاي براي G. یمعمول بخار واحدهايبراي  S  یآب برق واحدهاي براي  H حرف از واحدها نمودن مشــخص براي

و مولدهاي توربین گازي با  G-COMB بخاري هاي مولد یبیترک کلیس هاي روگاهین در. شـود  یم اسـتفاده  یاتم براي مولدهاي NUCدیزلی و حروف 
G-COMB. و 10 تا 1 از ارقام یتوال از اســتفاده با)  یاتم ای و یمعمول از اعم( بخاري و یآب برق مولدهاي ژنراتور گذاري شــماره. گردند یم مشــخص 

  .ردیگ یم انجام 20 تیلغا 11 از ارقام یتوال از استفاده با گاز نیتورب مولدهاي ژنراتور گذاري شماره

 : ها نهیش گذاري شماره -8
 یتوال شماره دوم رقم و ولتاژ سطح دهنده نشان اول رقم که شود یم استفاده ولتاژ سطح به توجه با یرقم دو عدد کی از ها نهیش گذاري شـماره  براي

 400 هاي نهیش براي 99 و...  و 91 شماره از و ولت لویک 230 هاي نهیش براي 89 و...  و 82 و 81 گذاري شماره مانند. باشد یم) 9 تا 1(  ها نهیشـ 
  .شود یم استفاده ولت لویک

 گریکدی به خط چند ای کی توسط و باشند گرفته قرار هم از) لومتریک 1 حدود( یطوالن نسبتاً قسمت دو در ها نهیش که ییها ستگاهیا در نکهیا حیتوض
  .شود یم گرفته نظر در نهیش کی بعنوان یارتباط خطوط ای خط.ها دستورالعمل در تناقض از ريیجلوگ براي.گردند متصل

 :راکتورها گذاري شماره -9
  .گردندیم گذاري شماره روش سه به اتصال نحوه به توجه با و شوند یم نشان داده R حرف با 4 شماره جدول طبق که راکتورها،

 خط به اتصال: اول حالت 1--9
  نشان داده میشوند  R حرف انتها در و خط شماره.  ستگاهیا ییشناسا حرف بیترک از استفاده با خط به متصل راکتورهاي

  .شدیبام زیتبر پست در) زیتبر – ییرجا دیشه(   AE902  ولت لویک 400 خط به متصل 1 شماره راکتور که   A902R1مانند 

 )سوم چیپ میس( ترانس به اتصال:  دوم حالت 2--9
 میس از استفاده با که ییراکتورها مورد در . ردیگ یم انجام گذاري شماره آن سوم چیپ میسـ  به راکتور اتصـال  و ترانس شـماره  به توجه با حالت نیا در
 زا استفاده با راکتورها گذاري شماده باشد داشته وجود)موازي مشترك مبدل دو( مجموعه کی بصورت ترانس دو هر به اتصـال  امکان. ترانس سـوم  چیپ

  .ردیگ یم انجام تر نییپا رقم با قدرت مبدل یتوال شماره

 نهیش به اتصال: سوم حالت 3--9
 به مربوط راکتور مانندیگردد م استفاده 20 تا 1 یتوال شماره از سـپس  و) راکتور(راکتور)  R از ابتدا.  نهیشـ  به متصـل  راکتورهاي گذاري شـماره  براي
  مشخص گردیده است R 12 شماره با 91 شماره ولت لویک 400 نهیش

   ها پالك و عالئم
ــول منظور به ــح بطور مانورها و اتیعمل انجام از نانیاطم حص ــ  . قدرت دهايیکل لیقب از یکیالکتر زاتیتجه هیکل. مطمئن و حیص ــکس .  ونرهایس

 دهش هیته.  یاتیعمل یخط تک هاي نقشه و استاندارد طبق دیبا) محوطه در ای و فرمان اتاق در( ستگاهیا هر محدوده در... و ژنراتورها. ترانسـفورماتورها 
 هک شود انتخاب نحوي به دیبا فرمان اتاق در ای و محوطه در عالئم و ها پالك نصب محل .باشند شده گذاري شماره پالك داراي. نگیسـپاچ ید توسـط 
  .نباشد رییتغ قابل یراحت به و بوده دسترس از دور.  یطیشرا هر در مجاز یمنیا فاصله از بودن تیرؤ قابل ضمن

 :ها پالك و عالئم ابعاد
 نهاآ شماره که یزاتیتجه براي بزرگ اندازه در ها پالك و عالئم .گردند نصب محوطه در زاتیتجه روي بر و هیته استاندارد مطابق دیبا ها پالك و عالئم
 عموالم ها پالك جنس. رندیگ یم قرار استفاده مورد باشد رقم چهار از کمتر آنها شماره که یزاتیتجه براي کوچک اندازه در و باشد شتریب ای و رقم چهار
 بیآس از ريیجلوگ براي.باشد برجسته صـورت  به دیبا ها شـماره  و بوده زهیگالوان فلز ای و ومینیآلوم جنس از ای زهیگالوان آهن روي بر نیپورسـل  لعاب از
  .شود استفاده مقاوم و یومینیآلوم هاي تسمه ای زنگ ضد یآهن هاي تسمه از است الزم. نصب هنگام به ها پالك دنید
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 دهیرس یمل نگیسپاچید دییتا به که ستگاهیا یخط تک یاتیعمل نقشـه  گذاري شـماره  مطابق دیبا ها سـتگاه یا تابلوهاي روي زاتیتجه گذاري شـماره 
 فرمان اتاق زاتیتجه روي بر ای و زاتیتجه عالئم کنار در.  تابلوها روي و هیته فرمان اتاق هاي تابلو ابعاد با متناسب دیبا ها پالك ابعاد. ردیگ انجام. باشد
  .گردد نصب

 ولتاژ سطح کد: 1 شماره جدول

 
 زاتیتجه کد: 2 شماره جدول
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 کننده قطع دستگاه ای و دیکل گرفتن قرار محل به مربوط کد: 3 شماره جدول

  
  بار کنترل

 بار ادیازد مشاهده صورت در و نموده نظارت و کنترل دائم بطور را خود ستگاهیا خطوط و ها ستگاهیا بار موظفند عیتوز فوق هاي ستگاهیا اپراتورهاي -1
  .بمانند هیناح نگیسپاچید سوي از صادره دستورات منتظر و داده اطالع هیناح نگیسپاچید به عاًیسر را موضوع یستیبا منصوبه زاتیتجه حد % 95 به
 درهایف و قدرت ها ترانس مورد در و عیتوز فوق نگیسپاچید مرکز با یهماهنگ با عیتوز فوق خطوط مورد در موضوع به توجه با هیناح نگیسپاچید -2

  .دینما یم بار لیتعد به اقدام راساً ستگاهیا یخروج
 نگیســپاچید نظارت و یهماهنگ با یمقطع طور به ای شـده  زيیر برنامه صــورت به ها سـتگاه یا یخروج درهايیف ای و قدرت هاي ترانس بار لیتعد -3
  .باشد یم عیتوز هاي شرکت) اتفاقات( حوادث ادارات عهده به هیناح
 و ندیمانن اقدام شده خواسته مدت در هیناح نگیسپاچید سوي از شده خواسته بار لیتعد ای و اتفاق به نسبت) اتفاقات(  حوادث ادارات کهیصورت در -4
 تر تیاهم کم و بار کم و دار تیاولو ریغ دریف نمودن باز با راساً را ترانسفورماتور بار است موظف هیناح نگیسـپاچ ید د،یتجاوزنما مجاز حد از ترانس بار
  .دینما کنترل بعد مرحله در دار تیاولو درهايیف و اول مرحله در

 :مهم تذکر
 اساس بر تاس موظف ستگاهیا اپراتور هیناح نگیسپاچید با ارتباط عدم صورت در د،ینما تجاوز مجاز حد از ستگاهیا هاي ترانس ای ترانس بار کهیصورت در
  .دینما کنترل را ترانس بار فوق بند

  عیتوز فوق هاي ستگاهیا اپراتورهاي هاي تیمسئول و فیوظا حدود
  :باشد یم لیذ موارد اجراي به ملزم یراتیتعم و یداخل هاي دستورالعمل اجراي بر عالوه عیتوز فوق هاي ستگاهیا اپراتورهاي

 یمنیا اصول تیرعا با العمل دستور با مطابق و کامل یهماهنگ با هیناح نگیسـپاچ ید دسـتور  طبق را خود سـتگاه یا به مربوط شـبکه  مانور هرگونه -1
  .دهد یم انجام

 را هیناح نگیسپاچید مانورها انجام از قبل -3 وقت اسرع در هیناح نگیسپاچید به خود ستگاهیا هاي دسـتگاه  کیاتومات هايیقطع و حوادث گزارش -2
  .سازد آگاه مانور اتیعمل در موثر یاحتمال هاي تیمحدود از
 در ق،یحر اطفاء و حادثه مورد دسـتگاه  نمودن خارج سیســرو از مورد در فقط( راسـاً  دارد، یمهم نقش آن در زمان که اضـطراري  حوادث مواقع در -4

  .دهد اطالع هیناح نگیسپاچیبهد را حادثه اتیجزئ فرصت نیاول در و اقدام بروز صورت
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 صورت در و بوده مطلع باشـد  یم وي کنترل در که هاي دسـتگاه  و زاتیتجه بودن زاتیتجه بودن نرمال و بودن سـالم  از دائم طور به اسـت  موظف -5
  .دینما گزارش مربوطه انتقال امور هاي ستگاهیا برداري بهره قسمت و هیناح نگیسپاچید به را موضوع وقت اسرع در اختالل هرگونه مشاهده

  .دینما اقدام هیناح نگیسپاچید اجازه با و مربوطه هاي العمل دستور اساس بر کارها اجازه صدور مورد در -6
 گنیسپاچید دستور طبق عیتوز شرکت) اتفاقات(حوادث اداره جهت که برنامه طبق یخروج درهايیف وصل و قطع مانور اتیعمل وکنترل یهماهنگ -7
  هیناح
  هیناح نگیسپاچید به یچگونگ گزارش و دستورالعمل براساس عیتوز فوق ولتاژ کنترل و متوسط فشار ولتاژ کنترل و میتنظ تیمسئول -8
  مربوطه انتقال امور برداري بهره قسمت و هیناح نگیسپاچید درخواست مورد آماري هاي فرم لیتکم و یفن اطالعات هیته -9

  هیناح نگیسپاچید یهماهنگ با خود ستگاهیا زاتیتجه و ها دستگاه خطوط، بار کنترل - 10
 نمودن باز هب اقدام متعاقباً و دهیرسان هیناح نگیسپاچید اطالع به عاًیسر را مراتب یستیبا خود ستگاهیا عیتوز فوق نهیش شدن برق یب صـورت  در - 11
ــار هاي ورودي قدرت، هاي ترانس هیاول کرهايیبر ، عیتوز فوق خطوط کرهايیبر ــط فش ــتگاهیا یخروج درهايیف و متوس  منتظر و نموده بیبترت س

  .بماند ستگاهیا ورودي عیتوز فوق خط برقدارشدن
 دادن قرار از پس ه،یناح نگیســپاچید مجوز و یهماهنگ با خط روي بر عیتوز فوق ولتاژ وجود از نانیاطم و خط ولتاژ تریم روي بر ولتاژ دنید از پس
  :دیبنما ریز بیبترت کرهایبر وصل به اقدام ینام تاپ روي بر قدرت ها ترانس ای ترانس تاپ
  عیتوز فوق ورودي خطوط کرهايیبر) الف
  قدرت هاي ترانس هیاول کرهايیبر) ب
  متوسط فشار باسبار به متوسط فشار ورودي کرهايیبر) ج
  عیتوز شرکت) اتفاقات(حوادث ادارات با یهماهنگ از پس تیاولو بیبترت یخروج درهايیف کریبر) د

 مودنن باز به اقدام ومتعاقباً دهیرسان هیناح نگیسپاچید اطالع به عاًیسـر  را مراتب خود، سـتگاه یا متوسـط  فشـار  نهیشـ  شـدن  برق یب صـورت  در -12
 نهیش نمودن برقدار و هیناح نگیسپاچید با یهماهنگ از پس .بماند هیناح نگیسـپاچ ید دسـتورات  منتظر و نموده مربوطه یخروج درهايیف کرهايیبر

  .دینما تیاولو بیبترت یخروج درهايیف کریبر وصل به اقدام عیتوز شرکت) اتفاقات( حوادث ادارات با یهماهنگ با متوسط فشار

   عیتوز نگیسپاچید به خود ستگاهیا ولت لویک 20 و 11 خطوط یدست و کیاتومات هايیقطع گزارش -13
 طبق و عیتوز شــرکت اتفاقات اداره جهت که برنامه طبق ولت لویک 20 و 11 یخروج درهايیف وصــل و قطع مانور اتیعمل کنترل و یهماهنگ -14

  .باشد یم مربوطه ستگاهیا اپراتور عهده به کالً است شده خواست در عیتوز نگیسپاچید دستور
  عیتوز فوق نگیسپاچید به آن یچگونگ گزارش و متوسط فشار ولتاژ کنترل و میتنظ تیمسئول -15
 به ازین و پست از کامل ريیبارگ به منوط هیناح نگیسـپاچ ید با یهماهنگ با خازن درهايیف وصـل  سـتگاه، یا در یخازن مجموعه وجود درصـورت  -16

  .باشد یم پست ویراکت بار جبران

  دیتول یفن دفتر یمعرف
  .بهبود شنهاداتیپ وارائه روگاههاین نهسازيیبه و راتیتعم و نگهداري برداري، بهره به مربوط واستانداردهاي دستورالعملها تیرعا بر نظارت

  تکرار از ريیشگیپ روشهاي ارائه و روگاههاین راتیتعم و نگهداري برداري، بهره از یناش اشکاالت و اتفاقات و حوادث لیتحل و هیتجز و یبررس
  آن اجراي بر ارتنظ و ریتوان دیتول یفن دفتر بیتصو و روگاهین شنهادیپ براساس مدت بلند و دورهاي انیم رانهیشگیپ راتیتعم زمانبندي برنامه یبررس
 ازهايین نیتام بمنظور الزم ریهايیگیپ سراسري شـبکه  ازهايین براسـاس  مربوطه اعتبارات و نرخ سـوخت،  ،یکیالکتر انرژي ،یآمادگ زانیم ینیب شیپ

  منطقه ینفت فرآوردههاي پخش شرکت و گاز شرکت با الزم یهماهنگ جادیا و رتهایمغا یبررس روگاهها،ین یمصرف سوخت انواع انهیوسال انهیماه
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   قطعات وبازسازي دیبرخر ونظارت ازین مورد یدکی قطعات یفن دییتا و یبررس
 قدع مرحله تا ريیگیپ و یبازرگان امور همکاري با روگاههاین مدت بلند راتیتعم و نگهداري هگذاريیســرما و ســازي نهیبه برداري، بهره قرارداد میتنظ

  قرارداد
   روگاههاین راتیتعم و هگذاريیسرما و نهسازيیبه ،برداريبهره قراردادهاي با مرتبط تهايیوضع صورت دیتائ و یدگیرس
   روگاههاین مدت بلند راتیتعم با دررابطه دیتول شرکتهاي شنهاديیپ بودجه دییتا و یبررس

  روگاهین واحدهاي در سازي نهیبه و راتیتعم انجام و برداريبهره یچگونگ از گزارش هیته و دیتول ساتیتاس از دورهاي دهايیبازد انجام
   ربطیذ هاي دستورالعمل براساس روگاههاین یابیارز شاخصهاي نیتدو و هیته

   دیتول با دررابط یقاتیتحق پروژههاي بر نظارت
   گذاري هیوسرما نهسازيیبه با رابطه در دیتول شرکتهاي شنهاديیپ پروژههاي دییتا و یبررس
   گذاري هیسرما و نهسازيیبه و راتیتعم و برداريبهره امور در مرتبط مانکارانیپ یابیارز

   اي منطقه برق شرکتهاي ریسا و ریتوان یتخصص مادر شرکت دیتول یفن دفتر با الزم هايیهمکار انجام
   بهبود راهکارهاي ارائه و روگاههاین یطیمح ستیز مسائل و یمنیا اصول تیرعا بر نظارت
   یتخصص اطالعات تبادل منظور به روگاههاین براي اي دوره نارهايیسم برگزاري
   گذاري هیوسرما سازي نهیبه اجراي و زيیبرنامهر بر نظارت
   شنهادهايیپ ارائه و یلیتحل گزارش هیته و زاتیتجه زودرس استهالکهاي نییتع و روگاههاین در موجود بیمعا یبررس

  بهبود

  انتقال یفن دفتر یمعرف
   کاري حوزه به مربوط ساالنه هاي نهیهز ینیشبیپ

   برداريبهره معاونت بودجه برآورد و یبررس و بندي جمع
   سازي نهیبه و اصالح هاي پروژه برنامه هیته و یبررس
  یینها گزارشات و پروژهها یالیر و یکیزیف شرفتیپ مورد در واصله گزارشات یبررس و نهسازيیبه پروژههاي اجراي ريیگیپ
   تیفیک نیتضم ستمیس و برداري بهره بهبود به مربوط مسائل ريیگیپ

   تهیکم در شده اتخاذ ماتیتصم اجراي بر نظارت و برداريبهره بهبود تهیکم برقراري نهیزم در ريیگیپ
 یآموزش میتقو از خارج ازین مورد یآموزش برنامه نیتدو و یآموزشـ  برنامه اجراي ريیگیپ و برداريبهره معاونت کارکنان یآموزشـ  هاي برنامه بر نظارت
  شرکت
   کوتاه اتصال بار بخش محاسبات یبررس

   لزوم موارد در آن انجام و شبکه داريیپا رله یهماهنگ
   کشور در مربوطه واحدهاي ریسا با کارها یهماهنگ جادیا جهت ریتوان شبکه یفن دفتر با ارتباط جادیا

   خطوط و پستها یاتیعمل نقشههاي درآوردن بروز و یبررس کنترل،
   لزوم موارد در یداخل یابیارز اجراي
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   برداريبهره معاونت حوزه یابیارز به مربوط مسائل ريیگیپ
   و یراتیتعم واحدهاي به آنها انعکاس و حاصله جینتا لیوتحل ژنیترموو نیدورب با دیبازد هاي برنامه اجراي بر نظارت

  آن اجراي بر نظارت و رانهیشگیپ راتیتعم ساالنه برنامه میتنظ بر نظارت وبیع رفع براي ريیگیپ
   شبکه اتفاقات و حوادث یینها گزارش وارائه یوبررس حوادث یبررس تهیکم تیهدا
   مربوطه جلسات در شرکت و برداري بهره معاونت حوزه یمنیا لیمسا بر ونظارت ريیگیپ

   یاصالح نظرات وارائه شبکه ساله ده زيیر برنامه و شبکه توسعه طرحهاي یبررس
  برداري بهره معاونت حوزه یراتیوتعم ییاجرا برکارهاي انجام برداريبهره معاونت حوزه یراتیتعم و ییاجرا کارهاي بر نظارت
   برداري بهره معاونت حوزه واحدهاي هیکل با اي مشاوره هاي همکاري انجام
  پروژهها و طرحها شبکه تیوضع در موثر و شده دییتا موارد شنهادیپ و شده ارائه وراهکارهاي وگزارشات شبکه کیستماتیس یبررس

 و اصالح و مجموعه ریز بخشهاي توسط شده هیته... و وترانسها خطوط بار تیوضع تلفات هایخاموشـ  شـبکه  حوادث زاتیتجه خروج گزارشـات  یبررسـ 
  ربطیذ واحدهاي براي ارسال و آنها دییتا
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