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  يقو فشار يپستها از يبرداربهره ثابت يدستورالعملهادوره آموزشی 

 مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان 

  1400 دی  
  

  امین صدیقی  استاد  : آموزشی مدرس دوره معرفی 
  

  علم و صنعت و فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریفلیسانس مهندسی برق از دانشگاه 
کنترل ســیســتمهاي  –کنترل پروژه  –آمار و احتماالت مهندســی  ( دروس :  –مدرس دانشــگاه در شــیراز 

ستها پ –آمار توصیفی  –نرم افزار مثلب در مهندسی برق  –بهره برداري برق  -مهندسـی صنایع   –بالدرنگ 
 )و ...  تحقیق در عملیات -و خطوط برق  

  مدرس دوره هاي مهندسی برق بصورت مجازي براي استانهاي    
  ذوب آهن پاسارگاد -عسلویه  –بوشهر  –کرمانشاه  –آذربایجان  -فارس 

 -مجري طرحهاي دیســپاچینگ و مخابرات و فیبر نوري  - بازنشــســته  وزارت نیرو از برق منطقه اي فارس
مجري طرح دیسپاچینگ  -  مدیر بهره برداري شـمال شـیراز    –برق شـمال فارس   مدیر بهره برداري انتقال

  انتقال و فوق توزیع برق فارس و بوشهر
  کارشناس رسمی دادگستري در رشته فن آوري اطالعات و ارتباطات

 www.aminsedighi.ir   آدرس دریافت جزوه درسی
 sedighias220@yahoo.comآدرسهاي ارسال پیامهاي اشکاالت درسی   

 09397602588 : (بدون سیم کارت) 
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 دوره در این 
*********************  

  موارد ذیل جمع  نمره شما :
  در هر روز +  حضور فعال سرکالسی و پاسخ به سواالت و حل تکالیف

  دورهشرکت در امتحانات مختلف در همین + 
  کالسروز آخرین امتحان + 

*********************************************************  

یش پدر هر حرفه اي که هستید نه اجازه دهید که به بدبینیهاي بیحاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که براي هر ملتی 
  امیدي بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید .   می آید شما را به یاس و نا

  "ام ؟ براي یادگیري و خودآموزي چه کرده "نخست از خود بپرسید : 
  "ام ؟ من براي کشورم چه کرده "سپس همچنان که پیشتر میروید بپرسید : 

امه دهید تا به این احسـاس شـادیبخش و هیجان انگیز برسـید که شـاید سـهم کوچکی در پیشرفت و اعتالي بشریت      و این پرسـش را آنقدر اد 
  اید.داشته

 اما هر پاداشــی که زندگی به تالشــهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که به پایان تالشــهایمان نزدیک میشــویم  هر کداممان باید حق آن را داشــته
  1895لوئی پاستور       "ام من آنچه در توان داشته ام انجام داده "گوییم  باشیم که با صداي بلند ب

*******  

  بدیهی است  این جزوه خالی از اشکال نیست، خواهشمند است اشکاالت را به آدرس زیر ارسال فرمایید، تا در نسخ بعدي تصحیح گردد.
Sedighias220@yahoo.com 
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 برداري از پستهاي فشار قويدستورالعملهاي ثابت بهره
  ) .IGMC  =Iran Grid Management Coشرکت مدیریت شبکه برق ایران (صادره از 

  و مسئولیتها و اختیارات محدوده وظایفبهره برداري،  ،دیسپاچینگدستورالعمل شماره یک: 
 و عملیاتی جغرافیایی همحدود

 ایف و مسئولیتهاوظ
 دیسپاچینگ با بهره بردار پستنحوه تماس 

  دستورالعمل شماره دو: کنترل فرکانس
 وظایف در بازه های فرکانس

  دستورالعمل شماره سه: کنترل ولتاژ
 وظایف در بازه های ولتاژ

 مانور و قطع و وصل
  راه اندازيدستورالعمل شماره چهار: نحوه درخواست برنامه ریزي و تعمیرات و تست و 

 طبق برنامه و با هماهنگی
  عملیات در هنگام حوادث: نجدستورالعمل شماره پ

 خروج خودکار تجهیزات ایستگاه حوادث در ایستگاه و خطوط
 و خروج خودکار نیروگاهها حوادث در نیروگاهها

 حوادث در شبکه جدا شدن بخشی از شبکه
 ) Black Outخاموشی گسترده در شبکه (

  و ارتباطی شماره شش: عملیات در هنگام قطع سیستمهاي مخابراتیدستورالعمل 
روش  و )نیروگاه  – اکل ایستگاهه –چند ایستگاه  –یک ایستگاه  قطع سیستم مخابراتی (حاالت مختلف محتمل 
 عملیات در هر حالت

  دستورالعمل شماره هفت: نحوه ارسال گزارش حوادث
 وظیفه نیروگاه ) -  ه ایملی منطق گزارش شفاهی ( وظیفه دیسپاچینگ

 وظیفه نیروگاه ) - ( وظیفه دیسپاچینگ ملی منطقه ای گزارش کتبی
 گزارش اعمل خاموشی –گزارش حادثه منجر به خاموشی 

 ) ANSI/IEEE C37 2.1979 ( ها شماره استاندارد رله
 فرمهای اطالع رسانی حوادث و فرمهای اطالع رسانی خاموشی

  اجراي فرامین مرکزدستورالعمل شماره هشت: 
 شرکتها ) –رسیدگی به تخلفات اداری ( کارکنان  –اجرای دستورات مرکز 

 مستندسازی
  نه: تهیه نقشه تک خطی عملیاتی و مشخصات فنی تجهیزات 9دستورالعمل شماره 

 تعاریف
 اصول تهیه نقشه تک خطی

  .…  ,CT, PT, CBجهیزات حروف اختصاری و کدگذاری خطوط و ترانسفورماتور و ت اصول کدگذاری نقشه
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 :مقدمه
ــدیم خوب يایمزا با ییهايانرژ از یکی یکیالکتر يانرژ  گرید هب لیتبد قابل یراحت به و دارد ییباال راندمان مصــرف تا دیتول محل از  که باش
 باشدیم هايانرژ

 یکیالکتر يانرژ دیتول يها روش
 شودیم میس سر دو در یکیالکتر يانرژ دیتول باعث ، دانیم و يهاد نیب حرکت و یسیمغناط دانیم و) يهاد(چیپمیس  

ــاخت ــ س ــاده دانیم و چیپ میس  نامید:   در حرکت جادیا نحوه مثل( دارد ییهایدگیچیپ لیذ موارد نیا از کی هر در حرکت دیتول یول س
 يانرژ -بخار نیتورب –) لیگازوئ گاز( یلیفســ روگاهین يهانیتورب– یزلید يهاژنراتور -دوچرخه نامید –) ل،گازیگازوئ ن،یبنر باســوخت(خودرو
 ... ) و – یآب نیتورب -يباد نیتورب -ياهسته

 )مخصوص مواد با یصفحات به دیخورش تابش( دیخورش يانرژ از استفاده با برق دیتول  

 )يباطر(ییایمیش انفعال و فعل از استفاده با برق دیتول  

 )همنام ریغ فلز دو اتصال محل به حرارت(  ترموکوپل در برق دیتول  

 )يالحظه و ادیز ولتاژ( کیالکتر زویپ ستالیکر با برق دیتول  

  ... 

 صرفم برق نیتام در را استفاده نیشتریب تاکنون اول روش و است داشته بشـر  یزندگ در کاربرد نیشـتر یب اول روش سـه  فوق يروشـها  نیب از
 است داشته کنندگان

 اول روش به بزرگ عیصنا جنب و شهرها یحوال در برق دیتول به ازین  مصرف، تا دیتول از يانرژ تلفات و کنندگان مصـرف  تمرکز عدم به توجه با
 .گردد لیحوت کننده مصرف به و شده دیتول يانژر تا باشد، صرفه به مقرون باشد داشته را تلفات نیکمتر کهیبنحو برق انتقال تا گرددیم مطرح

 در انیجر کاهش و میسـ  طول کاهش و میسـ  مقطع ســطح کردن بزرگ و برق دهنده انتقال میسـ  مقاومت کاهش  ، خط تلفات کردن کم يبرا
 رفمصــ جنب ولتاژ کاهنده و روگاهین جنب ولتاژ ندهیافزا برق ســتگاهیا احداث به ازین  اهداف، نیا به لین يبرا شــودیم مطرح انتقال خط طول

 .باشدیم باال ولتاژ با برق انتقال خط به ازین و کننده

 دارد یحفاظت و يریگاندازه زاتیتجه و دیکل و ترانسفورماتور متیگرانق زاتیتجه به ازین برق ستگاهیا در باال ولتاژ

 .دارد خاص وسائل و ابزار و یطراح به ازین انتقال خط در باال ولتاژ

P=V.I=ZI^2≅RI^2=p L/A*I^2 

 .میپردازیم يقو فشار يپستها از يبرداربهره ثابت يدستورالعملها یبررس به جزوه نیا در
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 :برق پست فیتعر
 در ودش یم فراهم مانور انجام امکان ها دیکل از استفاده با و شود یم انجام ولتاژ لیوتبد نصب درآن يانرژ انتقال زاتیتجه که است یمحل پست
 عمدتا ولی).  یزن کلید پست(میباشد کلید شامل فقط پست مواردي در(  میباشد) نگیچیسو(یدزنیکل عمل ای ولتاژ تبدل پست یاصـل  کار واقع

 )میباشد..... و کلیدها و قدرت ترانس شامل

 : عملکرد نظر از يقو فشار يپستها انواع
 ولتاژ ندهیافزا يپستها: الف

 ولتاژ کاهنده يپستها: ب

 يدیکل يپستها: ج

  يبند قیعا نظر از يپستها انواع 
 )  AIS= Air Insulated Substation( یمعمول يپستها: الف

 )  GIS= Gas Insulated Substation(  یکپسول يپستها ای يگاز يپستها: ب

 ولتاژ سطح نظر از پست انواع
    عیتوز پست    )انتقال و عیتوز فوق) (HV SUBSTATION(يقو فشار يها پست

 موج شکل نظر از پست انواع

 AC  متناوب یخروج و يورود ولتاژ با يفشارقو پست

  DC میمستق یخروج و يورود ولتاژ با يفشارقو پست

 جدید آوريفن و اتوماسیون  نظر از پست انواع
 Distributed Control System = DCS=   گسترده کنترل پست    Conventional سنتی پست

 نصب مکان نظر از پست انواع
 ییهوا پست  ینیزم پست

 :ینیزم يپستها یاصل يها مشخصه

 پست ابعاد و پست محل

 لیتبد نسبت

 پست تیظرف

 یخروج و يورود خطوط نوع و تعداد

 یمیاقل طیشرا

 پست ازین مورد زاتیتجه

 زاتیتجه دمانیچ

... 

 ینیزم يها پست
 و يرودو خط و انشعاب نیچند از برترانسفورماتور عالوه ینیزم عیتوز پست هر. است ترانسـفورماتور  ینیزم يها پسـت  یاصـل  زاتیتجه از یکی

 نیا یتمام است، الزم فرمان و سنجش حفاظت، انتقال، يبرا که اسـت  یلیوسـا  به مجهز ها قسـمت  نیا از کدام هر. شـود  یم لیتشـک  یخروج
 .  ندیگو یم تابلو آن به که شوند یم نصب پست در يمحدود و مشخص قسمت کی در لیوسا
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     ینیزم پست انواع
     )انتقال و عیتوز فوق) (HV SUBSTATION(يقو فشار يها پست
      عیتوز پست
 )RS: Rectifier Switch( یکسوساز پست

 )انتقال و عیتوز فوق) (HV SUBSTATION(يقو فشار يها پست دهنده لیتشک اجزاء
  Switchgearریچگیسوئ -1
 قدرت ترانسفورماتور -2
  Ground Transformerنیزم ترانسفورماتور -3
 ) Staition Service( یداخل مصرف ترانسفورماتور -4
  Componsators ها کننده جبران -5
 یجانب ساتیتاس -6
  

 دشــو یم گفته کند یم برقرار را باس دو نیب رابطه نیمع ولتاژ کی در که زاتیتجه از يا مجموعه به:ریچگیســوئ
 :است ریز يقسمتها وشامل

 Bas bar): نهیش( باسبار -1
  Circuit Breaker:قدرت يدهایکل -2
  Disconector Switch: ونرهایسکس -3
  Current Transformer: انیجر ترانس -4
 Voltage Transformer 6:ولتاژ ترانس -5
 )P.I: (ییاتکا مقره -6
  Lighting Arester:ریبرقگ -7
  Line Trap: موج تله -8
  L.M.U= Line Matching Unit:کننده منطبق واحد -9
   

 قدرت ترانسفورماتور
 باشدیم ترانسفورماتور بنام يزیتجه) پست( برق انتقال ستگاهیا کی در زیتجه نیمهمتر
   باشدیم بالعکس ای کم ولتاژ به ادیز ولتاژ لیتبد ترانسفورماتور فهیوظ

 V 63000  به    V 230000 مثال
 قدرت ترانسفورماتور مهم مشخصات از

   400KV/230KV مثال  ولتاژ لیتبد نسبت  
 MVA 30 مثال قدرت ای تیظرف  
 )ولتاژ شیافزا ای کاهش يبرا ترانس چیپ میس دور تعداد رییتغ=  تپ(  TAP Changer تپ ستمیس  

 ) ردیگیم صورت چیپ میس دور تعداد رییتغ يریگ بار نیح در که ON Load Tap Changer -الف
 میس دور تعداد رییتغ سپس شوند خاموش نیمشترک یعنی شـود  صـفر  ترانس بار دیبا حتما Off Load Tap Changer -ب
 )ردیگیم صورت چیپ

 يبردار گروه  
 فرکانس  
 وزن  
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 )  برق عیتوز انتقال، د،یتول(  ستمیس از ينگهدار تیاهم
  *************** 

 :  برداري بهره
 سالمت –3 تعمیرات گروههاي ایمنی و سالمتی -2 اپراتور ایمنی و سالمتی -1بطوریکه برق صنعت در شده نصب تجهیزات از صحیح اسـتفاده 

 میشود سبب را    تجهیز

 :بردار بهره اپراتور مشخصات
 صادق - عمل سرعت داراي – کافی تجربه و دانش داراي – خونسرد – پذیر مسئولیت - روح و جسم سالمت داراي

 :برداري بهره ثابت دستورالعمل
  میشود صادر توانیر از تجهیزات از برداري بهره نحوه براي دستورالعملهایی به نیاز برق شبکه در) مصرف(بار رشد به توجه با
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  دستورالعمل  9اي از خالصه
 ستمیس از يبردار بهره نیمسئول يبرا تهایمسئول و فیوظا میتقس
 بردار بهره

 )نگیسپاچید=  ستمیس کنترل مرکز(  سپاچرید

 )یینها عملگر و ناظر(  اپراتور

 وستهیپ بهم يستمهایس از يبردار بهره اصول
 ستمیس در حادثه بروز هنگام یاتیعمل روش

 ستمیس کنترل مرکز به حوادث گزارش نحوه

 ولتاژ شیافزا هنگام ستمیس از يبردار بهره يروشها

 ولتاژ کاهش هنگام ستمیس از يبردار بهره يروشها

 انیجر شیافزا هنگام ستمیس از يبردار بهره يروشها

 يعاد ریغ فرکانس هنگام ستمیس از يبردار بهره يروشها

 یخط تک ياگرامهاید
 یخط تک و یاتیعمل ياگرامهاید مشخصات

 هایخروج و هایورود گزارش

 ستگاهیا در ونرهایسکس يرو اتیعمل انجام

 يگذار شماره و عالئم

 دکلها و یکیالکتر زاتیتجه و وسائل يبرا پالکها و عالئم

 اتیعمل و دستگاهها استاندارد
 يگذار شماره و عالئم

 دکلها و یکیالکتر زاتیتجه و وسائل يبرا پالکها و عالئم

 مختلف يولتاژها با ها نهیش يبرا استاندارد يرنگها

 دستگاهها یکینزد در کار هنگام مجاز فواصل

 ستگاههایا در هایباطر از ينگهدار و يبردار بهره
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DCS = Distributed Control System 
PLC = Power Line Carrier  
PLC = Programmable Logic Control 
RTU = Remote Terminal Unit 
SCADA = Supervisory Control and Data 
Acquisition 
IEDs = Intelligent Electronic Devices 
IEC = International Electrotechnical Commission 
EMS= Energy Management System 
SCC = System Control Center  
AOC = Area Operating Center 
RDC = Regional Dispatching Center 
DCC = Distribution Control Center 
HMI = Human Machin Interface 
MMI = Man Machin Interface 
LMU = Line Matching Unit 
LT = Line trap 
SA = Surge Arrester 
CT = Current Transformer 
PT =  Potential Transformer 
CVT = Capacitor Voltage Transforme 
CC = Coupling  Capacitor 
AIS = Air Insulated Substation 
GIS = Gas Insulated Substation  
GOOSE= Generic Object-Oriented  
Substation Event 
R-GOOSE=Routable-Generic Object 
Oriented Substation Event  
GSSE = Generic Substation State Events 
SV = Sample Value 
R-SV= Routable-Sample Values  
MMS = Manufacturing Message 
Specification 
SMS = Short Message Service (SMS, mail when 
alarms or events Occurred) 
SLD  = Single Line Diagram  

OLTC = On Load Tap Changers 
NLTC = No load tap changer 
DTS=Dispatching Training Simulator 
OTS=Operator Training Simulator 
PAS = Power Advanced Software 
PM = Post Mortem 
PM = Preventive maintenance 
OPGW = Optical ground wire 
SG = Smart Grid 
WAMS = Wide Area Monitoring Systems 
DER = Distributed Energy Resources  
EVs = Electric Vehicles 
PMUs=  Phasor Measurement Units 
PDCs = Phasor Data Concentrators 
GPS = Global Positioning System  
MAC address = Media Access Control 
Address) 
MAC = Message Authentication Code 
HMAC = Hash based Message 
Authentication Code  
ICD files = IED Capability Description files  
CID file = Configured IED Description file  
SCT = System Configuration Tool  
SCL = Substation Configuration description 
Language  
SCD = Substation Configuration Description  
SSD = System Specification Description  
ICT= IED Configuration Tool/ Designer  
IID = Instantiated IED Description  
SED = System Exchange Description  
AI = Analog Input 
DI = Digital Input 
DO = Digital Output 
DES = Distributed energy systems 
WAMS =  wide area measurement systems 

 
IGMC = Iran Grid Management Co. رانیا برق شبکه تیریمد شرکت  

Scada/EMS/WAMS 
WAMS =  wide area measurement systems پایش گسترده 

• Transient angle instability 
• Small signal angle instability 
• Frequency instability 
• Short-term voltage instability 
• Long-term voltage instability 

• Cascading outages 
PMUs = Phasor Measurement Units 

 ركمشت منبع کی از استفاده با را قدرت شبکه کی درون یکیالکتر يپارامترها که است یدسـتگاه  PMU ای فازور يریگاندازه واحد
  .کندیم يریگاندازه ،يسازهماهنگ جهت
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 منبع کی زا استفاده با برق شبکه در) انیجر ای ولتاژ مانند( یکیالکتر فازور مقدار فاز هیزاو و اندازه نیتخم يبرا که است یدستگاه
 ارائه IEEE 1588 قیدق زمان پروتکل ای GPS توسط معموالً زمان يساز همگام. شودیم استفاده يسـاز  همگام يبرا زمان مشـترك 

 به موج شکل کی از را هانمونه قادرند هاواف. کندیم فراهم را شبکه دور راه از نقطه نیچند همزمان يریگاندازه امکان که شـود یم
 يریگاندازه. کنند يبازساز است،شـده  لیتشـک  يریگاندازه و هیزاو يریگاندازه از که را فازور مقدار و رندیبگ هم سـر  پشـت  سـرعت 
 مهم زمان از شده يساز همگام يهايریگاندازه نیا. شودیم شناخته) synchrophasor( شده يسـاز  همگام فاز عنوان به حاصـل 
 شبکه رد فشار جادیا باعث تواندیم فرکانس تعادل عدم باشد، نداشته مطابقت کامالً شبکه يتقاضا و عرضـه  زانیم اگر رایز هسـتند 

 است برق قطع يبرا يابالقوه لیدل که شود،
There are up to three layers in this architecture. The bottom layer is made up of PMUs or PMUs with 
additional protection functionality. The next layer up consists of several Local Protection Centers (LPCs), 
each of which interfaces directly with a number of PMUs. The LPCs act as mass storage for PMU readings 
that are accessible from the top layer, the System Protection Center (SPC). With this approach, the local 
protection center forms a system protection scheme while the interconnected coordinated system forms 
a more comprehensive defense for the network as a whole. 
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  تجهیزاتکد (شماره) تعاریف 
 Tترانسفورماتور   Fفیدر    Gژنراتور    Lخط 

     SS  ترانس توزیع داخلی   CVTترانس خازنی PT-VTترانس ولتاژ 

 ..……  LAبرقگیر    GTترانس نولساز

… 

 کد (شماره) سطح ولتاژ
  8کد  کیلوولت 230  ولتاژ    9کد  کیلوولت 400  ولتاژ
  6کد  کیلوولت 66-63  ولتاژ    7کد  کیلوولت 132  ولتاژ
  3کد  کیلوولت 11  ولتاژ    4کد  کیلوولت 20  ولتاژ

 کد (شماره) تجهیزات
  9کد  سکسیونر زمین     2کد  بریکر    3سکسیونر خط کد

 ...........  
  میباشد 63kvکه داراي ولتاژ  604یعنی بریکر خط  6042مثال 

  

  شبکه برقرنگ ولتاژ  در هنگام رسم نقشه هاي 

  کیلوولت  400باالي   قهوه اي
  کیلوولت 400  بنفش
  کیلوولت  230  قرمز
  کیلوولت  132  سبز
  کیلوولت  63و  66  آبی

  کیلوولت  33  نارنجی
  کیلوولت  20-11  زرد

  کیلوولت به پایین  11  مشکی
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  نگهداري از تجهیزات برق ( تولید انتقال فوق توزیع توزیع )مقررات 
بردار شــبکه هاي برق ،  نظارت مداوم بر کارکرد صــحیح کلیه تجهیزات داخل اتاق فرمان و محوطه ســویچ یارد و کلیه بهرهوظیفه 

ــت کلیه اطالعات و آمار و ارقام و حوادث و عملکرد تجهیزات و   محلهـاي مرتبط و همینطور نظارت بر کار گروه تعمیرات و یادداشـ
  میباشد  ذیربط گزارش کامل و بموقع به مراجع 

  قطع تجهیزات
  دستی -1
  اتوماتیک -2

  قطع دستی

  زمان انجام قطع دستی 
  زمانیکه دیسپاچینگ مشکلی در شبکه سراسري ببیند و به ایستگاه اعالم نماید -1
  زمانیکه گروه تعمیرات طبق مجوز درخواست نماید -2
  شده برسد setو ست  ازجمقدار م %95و ترانسفورماتور به  زمانینکه بار خطوط خروجی -3
 زمانیکه ولتاژ ورودي ایستگاه آنقدر زیاد شود که به غیر قابل تحمل برسد  -4
  زمانیکه ولتاژ خروجی ایستگاه کاهش یابد و به غیر قابل تحمل  -5

در قطع و وصـــــل دســـــتي رعايت نكات ذيل در حراســـــت از جان انســـــانها و حفظ و نگهداري و بهبود 
 ارد و عمر تجهيز اهميت دعدم اعمال خاموشی برداري بهره

  نحوه انجام قطع دستی
هماهنگی با واحدهاي پنج گانه جهت اعالم آمادگی براي قطع و دریافت مجوز خاموشـی و صدور کارتها و فرمهاي مخصوص  (   -1

ایستگاههاي دریافت کننده و  -4ایسـتگاههاي مبادي و واردکننده انرژي به این ایستگاه   -3برداري بهره -2دیسـپاچینگ   -1
  گروهاي انسانی تعمیر و بازسازي و طرح )  -5قاصد انرژي از این ایستگاه مصرف کننده و م

قطع کلید و خارج نمودن تک به تک فیدرهاي خروجی سپس قطع کلید ورودي ( چنانچه باشتباه و یکباره بار زیادي از تجهیز  -2
  جهیزات آسیب میرسد )برداشته شود هم به کلید قدرت و هم در اثر اضافه ولتاژ ناشی از قطع کلید به عایقی ت

  اعالم زمان قطع به پنج واحد فوق و حصار کشی تجهیزات برقدار از بی برق ( و تحویل به کروه تعمیرات و بازسازي و طرح ) -3
ــار و هماهنگی کامل با واحدهاي پنج گانه فوق ،  برقدار نماید  -4 ــتن حصـ پس از اتمام کار و دریافت کارتهاي پایان کار و برداشـ

  خروجیها تک تک برقدار شوند ) –ورودي وصل گردد  –کلیه خروجیها حتما قطع باشد  بترتیب زیر (
  

ــیونر طرفین کلید باز گردد و    ــکس ــتی پس از قطع کلید س ــتی کلید جهت گروه تعمیرات یک تجهیز ،  بایس توجه: هنگام قطع دس
رات ردد و در انتها هنگام بازگشت گروه تعمیسـکسیونر زمین بسته شده و سکسیونر ها قفل و کلید آن قفل تحویل گروه تعمیرات گ 

ــیونر طرفین کلید را    ــکس ــت با هماهنگی امورهاي ذیربط ، س و اتمام کار قفل ها باز و  پس از اطمینان از اینکه کلید هنوز قطع اس
  بسته و سپس کلید وصل نمایید

  قطع اتوماتیک
 هنگاميكه اتوماتيك يك خط خروجي قطع شود

  کلیه عالئم هشدار دهنده و آالرمها و وضعیت کلیدها یادداشت نماید   -1
 و اینکه این ي حفاظتیو عملکرد رله هاو نام تجهیزات عمل کننده نام ایسـتگاه و زمان قطع و علت قطع و مقدار بار قطع شده   -2

به دیسپاچینگ و واحدهاي مجدد قطع چه تاثیري بر شـبکه گذاشته و چه حوادث طبیعی در منطقه بوده و اعالم نیاز به وصل  
  رخ داده )همزمان ( هینطور اعالم اینکه همزمان با این قطعی چه حوادث دیگري و در دفاتر ثبت گردد ذیربط اعالم شود 

پس از اطمینـان از رفع عیـب در خطوط خروجی ( یا اطمینان از اینکه عیب گذرا در طول خط بوده ) با هماهنگی با امورهاي    -3
  قدار نمایدمرتبط ،  بر
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 هنگاميكه اتوماتيك خط ورودي قطع شود و ايستگاه بي برق گردد
  کلیه عالئم هشدار دهنده و آالرمها و وضعیت کلیدها یادداشت شود -1
  به امورهاي ذیربط اطالع دهد -2
  کلیه کلیدهاي خروجی قطع شود -3
  دار نمایدبا هماهنگی با امورهاي مرتبط ،  کلید ورودي وصل و تک به تک کلیدهاي خروجی برق -4

 هنگاميكه اتوماتيك يك تجهيز قطع شود
  کلیه عالئم هشدار دهنده و آالرمها و وضعیت کلیدها یادداشت شود -1
  به امورهاي ذیربط اطالع دهد -2
  کلیه کلیدهاي الزم قطع شود -3

  با هماهنگی با امورهاي مرتبط ،  کلیدهاي الزم وصل و وضعیت تجهیز عادي گردد
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  تجربیات شما
یا باید به  CTیا باید به میترها و تجهیزات حفاظتی وصـل باشـد یا باز باشـد و سرهاي ثانویه     PTمیدانم سـرهاي ثانویه   -1

 را چک کنم CTمیترها یا تجهیزات حفاظتی وصل باشد یا اتصل کوتاه باشد چگونه این مورد 
 چیست؟  برداروظیفه بهره جدید میخواهد در سرویس قرار بگیرد Bayیک ایستگاه جدید یا یک هنگامیکه  -2

  و ترموویژن اتصاالتو کلمپها و  CTصداي 
  سیستم مخابراتی (مثال بیسیم) ترتیب وظیفه بهره بردار چیست؟ پیام دادن با یک هنگام -3
 براي در سرویس قراردادن مجدد ترانسفورماتور وظیفه بهره بردار چیست؟ رله دیفرانسیل و بوخهلتسهنگام عملکرد  -4

از سرویس خارج شد بایستی گروه تعمیرات در  رله دیفرانسـیل و بوخهلتس رانسـفورماتور قدرت با عملکرد  در صـورتیکه ت 
 نباید ترانس برقدار گردد.محل حاضر گردد و بهیچوجه بدون تایید گروه تعمیر و بازدید کننده از ترانس قدرت 

  هنگام تغییر و تحول شیفت وظیفه چیست -5
  تعمیرات وارد ایستگاه شود از ابتدا تا انتهاي کار تعمیرات وظیفه بهره بردار چیست؟هنگامیکه قرار است گروه  -6
  هنگام عملکرد یک آالرم یا عملکرد یک بریکر ترتیب وظایف بهره بردار چیست؟ -7
 ايترانس را با قطع بریکر و سکسیونرهاي طرفین بریکر جهت تست دوره Bayتا امروز صبح همه تجهیزات سالم بود یک  -8

گروه تعمیرات تحویل دادم. ولی در انتهاي کار تعمیرات وقتی خواستم سکسیونر طرفین بریکر را ببندم بسته نمیشد و به 
  زور زیادي نیاز داشت چرا؟

  به تجربه شما استفاده لباس ایمنی و کفش و کاله ایمنی چه محاسنی دارد -9
  تی داردها چه ضرورکنخاموشبنا به تجربه شما آموزش انواع آتشها و آتش -10
 هر چندوقت یکبار باید انجام دهیم؟ OutDoorو  InDoorسرکشی به تجهیزات  -11
  -لرزش باس بار –سر و صدا  –ها آلودگی مقره –ریزي تجهیزات روغن –رطوبت ترانس  -12
  وقتی بخواهیم یک ترانسفورماتور جدید در سرویس قرار دهیم تپ روي چند بگذاریم؟ -13
  چنجر به حالت اتوماتیک باشد یا دستی؟ چرا؟بنظر شما در طول بهره برداري تپ  -14
  از سرویس خارج شد بنظر شما دلیلش چیست؟ UnBalance Relayبریکر با عملکرد رله نامتعادلی  -15
شــد ایســتگاه من هم از ســرویس خارج شــد وظیفه من در این هنگام چیســت  BlackOutیک زمان در شــهرســتان ما  -16

  بل برقدار شود وظیفه من چیستهنگامیکه قرار است ایستگاه من از سمت مقا
این چه معنی دارد ضمنا آمپرمتر هم مقدار جریان عبوري این خط را  300/5یک خط نوشته شده  CTدر نسبت تبدیل  -17

نشــان میدهد با رویت حداکثر چه مقدار آمپري،  من باید گزارش کنم و در صــورت نیاز تقاضــاي کاهش بار خروجی را   
  م جنس هادي خط چه اثري در تصمیم من داردبنمایم و یا بریکر را قطع کن

  این چه معنی دارد و من چه وظیفه اي دارم 50MVAدر صفحه روي بدنه یک ترانسفورماتور قدرت نوشته شده  -18
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  مقررات حفاظت
  کارتهاي حفاظت

  کارت حفاظت شخصی -1
  کارت حفاظت دستگاه -2
  کارت احتیاط -3
  فرم تضمین -4
  

  ز و مسئولیت نفرات و توضیحات میباشد یکه شامل نام و نام خانوادگی و موقعیت و عیب تجه کلیه کارتها داراي محلهایی میباشد

  کارت احتیاط : 
  کارتی که براي صدور آن عملیات بی برق شدن و جداسازي صورت نمیگیرد در نتیجه هیچ حفاظتی را تضمین نمیکند

ــرایطی که گروههایی در کنار خط گرم   ــط متقاضــی از  کاربرد کارت احتیاط : در ش ــوند این کارت توس ــغول بکار ش میخواهند مش
ایستگاه درخواست میشود و مفهوم آن اینکه اگر حین کار گروه در طول خط ، کلید خط در ایستگاه قطع شد کلید خط در ایستگاه 

  بدون هماهنگی با متقاضی صدور کارت نباید وصل گردد.

  شخصی : حفاظتکارت 
ت بی برق شـدن و جداسـازي صورت میگیرد در نتیجه این عملیات محیط کار ایمن میشود ( براي   کارتی که براي صـدور آن عملیا 

  ولتاژهاي زیر یک کیلو ولت )
کاربرد کارت حفاظت شـخصـی : در شـرایطی که گروههاي تعمیراتی تصمیم به تعمیر بخشی از سیستم را میگیرند با تکمیل کارت      

  ن انرژي برق گردیده و با حصار کشی تحویل گروه متقاضی میگردداین بخش با هماهنگی امورهاي ذیربط بدو
بعد از اتمام کار تعمیرات ،  گروه تعمیرات باید وسائل اضافی از پاي کارجمع نموده و مسئول تعمیرات تقاضاي ابطال کارت حفاظت 

  دن نمایدنماید مسئول ایستگاه با بازدید از محل و هماهنگی امورهاي ذیربط اقدام به برقدار نمو
  هر کارت مخصوص یک کار میباشد بنابراین کار گروههاي همزمان کارت جداگانه الزم دارد

  کارت حفاظت دستگاه :
  کارتی براي حفظ دستگاه از آسیب بیشتر و پایداري شبکه برق و جلوگیري از صدمات جنبی

 را مشاهده کند براي جلوگیري از صدمات بیشتر کاربرد کارت حفاظت ایسـتگاه : در شرایطی که مسئول ایستگاه وضعیت نامطلوبی 
این کارت صـادر میشـود مثال صداي ناهنجار از فن ترانس قدرت باید کارت صادر و کلید مربوط به فن قطع  و کارت روي این کلید   

  نصب شود و تقاضاي اعزام گروه تعمیرات گردد.

  کارت فرم ضمانتنامه :
شدن و جداسازي صورت میگیرد در نتیجه این عملیات محیط کار ایمن و تضمین میشود کارتی که براي صدور آن عملیات بی برق 

  ( براي ولتاژهاي باالي یک کیلو ولت )
کاربرد کارت فرم ضـمانت نامه : در شـرایطی که گروههاي تعمیراتی تصـمیم به تعمیر بخشـی از سـیستم را میگیرند بعد از تکمیل      

یربط و بدون انرژي نمودن قسـمتهاي الکتریکی و غیر فعال نمودن قسمتهاي مکانیکی و با  کارت  این بخش با هماهنگی امورهاي ذ
  حصار کشی و قفل به تجهیزات تحویل گروه متقاضی میگردد

ــاي ابطال کارت   ــئول تعمیرات تقاضـ ــافی از پاي کارجمع نموده و مسـ بعد از اتمام کار تعمیرات ،  گروه تعمیرات باید وســـائل اضـ
  د مسئول ایستگاه با بازدید از محل و هماهنگی امورهاي ذیربط اقدام به برقدار نمودن نمایدضمانتنامه نمای

  هر کارت مخصوص یک کار میباشد بنابراین کار گروههاي همزمان کارت جداگانه الزم دارد
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  فرم تضمین فوق شرایط کامال ایمن را بوجود نمی آورد ولی تضمین قطع بودن انرژي را مینماید

  درخواست انجام کار (قطع برق)فرم 
تایید دیسپاچینگ) که در تاریخ مشخص شده و  -3برداريتایید بهره -2درخواست گروه تعمیرات  -1این فرم داراي سـه قسـمت (  

  مبرات به ایستگاه آورده میشودمدت زمان انجام کار و مشخص شدن تجهیزاتی که قطع شوند میباشد و توسط گروه تع

  فرم اجازه کار 
مسـئول ایسـتگاه با رؤیت فرم درخواسـت که مشخصا به تایید سه قسمت فوق رسیده باشد فرم اجازه کار صادر مینماید و مشخص    

  کننده محلهاي قطع تجهیزات همراه با حصار کشی و قفل تجهیزات خاموش شده تحویل گروه تعمیرات مینماید
ز پایان کار با جمع آوري وســائل پاي کار فرم را تایید و لغو کار گروه تعمیرات فقط در محل حصــار شــده حق تعمیر دارد و پس ا 

  مینماید  مسئول ایستگاه ایستگاه را بترتیب برقدار میکند.
************************  

  نحوه مانور   وصل خط   یا    قطع ترانسفورماتور  
  خروجی ها) ( قطع کلیدهاي کلیه بار یا مگاوات مصرفی خروجی باید قبالً صفر شده باشد -1
  زمین سکسیونر باز گردد -2
  سکسیونر طرفین بریکر بسته نموده -3
  بریکر مربوطه ببندید   -4

  در کلیه موارد هماهنگی با دیسپاچینگ ناحیه الزامی است

  نحوه مانور   قطع خط   یا    قطع ترانسفورماتور  
  گرفته نشودبار یا مگاوات مصرفی خروجی را یک یک قطع نموده بنحویکه از یک سمت هیچ باري  -1
  بریکر مربوطه باز ( بریکر = دژنکتور = کلید ) -2
  سکسیونر طرفین بریکر باز نموده -3
  در صورت لزوم سکسیونر سمت بی برق شده زمین گردد -4
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  برداريوظیفه بهره
  حفظ و پایداري و بهم پیوستگی شبکه تولید و انتقال -1
  کنترل فرکانس و تولید نیروگاهها -2
  مجائر و کنترل بلر ایستگاها و خط و ترانس و نیروگاههاکنترل تبادل بار نواحی  -3
  کنترل ولتاژ -4
  پیش بینی بار -5
  تعمیراتاي و حصار کشی جهت کنترل ورود و خروج افراد و نظارت بر برنامه تعمیرات و دوره -6
  مانور عملیات -7
 تهیه آمار و گزارش -8

  وظیفه دیسپاچینگ  
  شبکه برق از راه دور )و پایش (مشاهده و کنترل 

  خط و تجهیزات و صدور دستور –کابل  - کنترل شبکه تحت پوشش ترانس -1
  ایجاد هماهنگی با مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه  -2
  اعمال کنترل صحیح خاموشی در زمان کمبود برق یا محدودیت ها  -3
  نظارت در کنترل بار و  ولتاژ ترانس و کابل و خط  -4
  دریافت اطالعات و گزارش و آمار و ارقام  -5
  و هماهنگی مانور منطقه ، دستور مانور ، ارزیابی تصمیم ، هماهنگی با توزیع توزیع منطقهکنترل   -6
  کنترل برنامه و روزانه تعمیراتی و اضطراري  -7
  هماهنگی با بهره برداري در صورت بروز حوادث   -8
  تهیه نقشه تک خطی  -9

  بررسی عملکرد تجهیزات  -10

  تعریف سطوح ولتاژ
  کیلوولت 230و  400  انتقال 

  کیلوولت 63و  132  فوق توزیع 
  کیلوولت 11و  20و 33  توزیع

  و باالتر  63KVکلیه ولتاژهاي باالي    فشارقوي
  11KV, 20KV, 33KVکلیه ولتاژهاي باالي   فشار متوسط
  220V ,380V  ولتاژ   فشار ضعیف

  تعریف دیسپاچینگ
  شبکه برق را دیسپاچینگ گویند و پایش مشاهده و کنترل

 SYSTEM CONTROL CENTER   =SCCسطح صفر )  ديسپاچينگ ملي (
  مگاوات ) ، ایستگاههاي انتقال 100کنترل تولید نیروگاههاي بزرگ ( بیش از 

 AREA OPERATING CENTER   =AOCاي ( سطح يك ) ديسپاچينگ منطقه
  کنترل ایستگاهها  و خطوط انتقال

  REGIONAL DISPATCHING CENTER    =RDCديسپاچينگ فوق توزيع ( سطح دو ) 
  کنترل ایستگاهها و خطوط  فوق توزیع 

  DISTRIBUTION CONTROL CENTER  =DCCديسپاچينگ توزيع ( سطح سه) 
  کنترل شبکه توزیع برق
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  ) 230kv- 400kv(  محدوده ولتاژ انتقال

  ) 63kv-132kv(  محدوده ولتاژ فوق توزیع
  وظیفه  افزایش  وظیفه  کاهش    )63,66,132KV( ولتاژ

�� ولتاژ عادي ∗ 0.95 < � < �� ∗ 1.05 
 %5کـاهش تا   
  ولتاژ نامی

+ %5افزایش تا       -  
ــاژ     ــت ول

  نامی

-  

��   ولتاژ بحرانی ∗ 0.90 < � < �� ∗ 1.07 
 %10کاهش تا 
  ولتاژ نامی

با تپ و ورود خازن و   تصحیح
    خروج راکتور

+%7افزایش تــا   
ــاژ     ــت ول

  نامی

ــپ و خروج   تصحیح ــا ت ب
  خازن و ورود راکتور

� تحمل ولتاژ غیر قابل < �� ∗ 0.90 � > �� ∗ 1.07 

کاهش کمتر از 
ــاژ   10% ــت ول

  نامی

ــحیح ولتاژ  به روش فوق و  تصـ
 خروجی قطع خطوط خروجی

  کم اهمیت

افــزایش بیش از 
  +ولتاژ نامی7%

ــحیح ولتاژ  به روش فوق تص
  قطع خطوط ورودي و

  )  11kv-20kv-33kv(  محدوده ولتاژ توزیع
��عادي                       +%5و   تا    -%5تا   عادي   ∗ 0.95 < � < �� ∗ 1.05  

   فرکانس همحدود
    50.3افزایش تا       هرتز  49.7کاهش تا   فرکانس عادي

    50.5افزایش تا       هرتز 49.5کاهش تا   فرکانس بحرانی

فرکـانس غیر قابل  
  تحمل

ــر از    ــت ــم ــش ک ــاه ک
  هرتز49.2

ــتور   ــا دسـ ــانور ب م
  دیسپاچینگ ملی

ــا دســــتــور   50.5افزایش تا    مــانــور ب
  دیسپاچینگ ملی

  
 CT    =0.95*Aنسبت تبدیل    0.95خط یک (جریان) مصرفی  حداکثر بار

  VA*0.95 = توان ظاهري  0.95ترانسفورماتور   حداکثر بار

   

  وظیفه  افزایش  وظیفه  کاهش    )230,400KV( ولتاژ
�� ولتاژ عادي ∗ 0.98 < � < �� ∗ 1.02
   

 %2کاهش تا  
  ولتاژ نامی

+ %2افزایش تا       -  
  ولتاژ نامی  

-  

��   ولتاژ بحرانی ∗ 0.90 < � < �� ∗ 1.05 

 %10کاهش تا 
  ولتاژ نامی

با تپ و ورود خازن و   تصحیح
    خروج راکتور

+%5افزایش تا   
  ولتاژ نامی  

با تپ و خروج   تصحیح
  خازن و ورود راکتور

� ولتاژ غیر قابل تحمل < �� ∗ 0.90 � > �� ∗ 1.05 

کاهش کمتر از 
  ولتاژ نامی 10%

 به روش فوق و  تصحیح ولتاژ
  کم اهمیت قطع خطوط خروجی

+ولتاژ %5افزایش بیش از 
  نامی

به روش فوق تصحیح ولتاژ 
  قطع خطوط ورودي و

SedighiAS220@yahoo.co
m

mailto:SedighiAS220@yahoo.com


 =========================== دستورالعملهاي ثابت بهره برداري

 21از کل   21 ص   SedighiAS220@yahoo.com  دستورالعملهاي ثابت بهره برداري در صنعت برق   ===========================================================================================================================================================

در صورت عملکرد رله بوخهلتس و دیفرانسیل ترانس هاي شبکه    نبایستی قبل از بازدید گروه تعمیرات 
  گیرد.در سرویس قرار 

 

  و اهمیت نگهداري آن باطریخانه
ــد و و فرامین و دیتا جهـت تغذیه رله و حفاظت   ــد و دیزل هم از کار افتاده باشـ ــالً برق موجود نباشـ از  به تجهیزات زمانی که اصـ

  باطریخانه استفاده میشود
  ولت   12 –ولت  24 -ولت   48  –ولت  110در ایستگاهها ولتاژ باطریها بصورت 

  

  دستورالعمل ثابت بهره برداري 9تمام و مراجعه به 
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