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اهم فعاليت های معاونت بهره برداری در سال 1396

ستاد  معاونت  بهره  برداری 
  تهیه نقشه استراتژی معاونت بهره برداری

  ارایه روش کاربردی و الکترونیکی جهت پایش شاخص ها و اقدامات عملیاتی
  تعریف و تعیین نیازها و نحوه ارتباط آن با نرم افزار جامع مدیریت اطالعات معاونت بهره برداری

  بررسی نیازهای اطالعاتی و فرآیندی معاونت بهره برداری، تهیه RFP فاز شناخت پروژه و انتخاب مشاور
  انجام مرحله شناخت کالن پروژه

  انجام مرحله شناسایی نیازهای اطالعاتی و فرآیندی واحدها )40 درصد پیشرفت(
  

مجری  بهينه  سازی
  ارایه طرح جامع بهینه سازی خطوط انتقال و فوق توزیع جهت ارتقاء قابلیت اطمینان وکاهش خاموشی

  تعویض کابل ایستگاه 63 کیلوولت اصفهان ) حد فاصل جنوب-هزار جریب(
  تامین 5000 اسپیسر بین فازی جهت خطوط 63 کیلوولت

  تامین 1500 بشکه روغن ترانسفورماتور
  تعویض کلیدهای پست های 400 کیلوولت تیران و نجف آباد )3 دستگاه( و تامین رله های حفاظتی

  بهینه  سازی سیستم حفاظت و کنترل ایستگاه 63 کیلوولت نقش   جهان
  تامین و تعویض کلیدهای قدرت، سکسیونر و مکانیزم آن، CVT ،CT  میترینگ ، برقگیر و اصالح باسبار پست ها

  بهینه سازی سیستم های تله متری و مخابراتی، فیدرها و فیدرخانه ها
  بهینه سازی نصب حفاظت، کنترل و رله حفاظتی پست ها ) شهید اشرفی، 63 نقش جهان (

  تامین تجهیزات، اجرای باسبار پروتکشن و اصالح سیستم سنکرون
  بهینه سازی سیستم مخابرات، تله متری  و سخت افزار دیسپاچینگ

  
دفترفنی  انتقال

  به روزآوری سرویس کدهای نگهداری و تعمیرات 
  استفاده از تحلیل ریشه ای حوادث جهت جلوگیری از توسعه و تکرار آنها )در حدود 300 حادثه(

  تدوین و تهیه دستورالعمل های انبارش و نگهداری تجهیزات
  برنامه ریزی تعویض برقگیرهای SIC  )9 دستگاه 400 کیلوولت، 39 دستگاه 230 کیلوولت و 6 دستگاه 63 کیلوولت(

   برنامه ریزی تعویض کلیدهای با قابلیت اطمینان پایین یا فرسوده 
  تهیه DPL در نرم افزار Digsilent جهت استخراج تنظیمات رله های حفاظتی مطابق نظامنامه حفاظت

  در مدار آوردن اتو ریکلوزرهای فیدرهای 20 کیلوولت درخواستی شرکت های توزیع )300 دستگاه(
  اصالح و به روز رسانی PSLD    های پست های انتقال

  در مدار آوردن اتو ریکلوزرهای تعدادی از خطوط انتقال )3 خط 230 کیلوولت(
  برنامه ریزی تکمیل اورهال کلیدهای نیمه روغنی 230 و 63 کیلوولت

  
د يسپا چينگ

  اتمام پروژه VOIP در سطح معاونت بهره برداری و راه اندازی سیستم DTS مبتنی بر IP برای دیسپاچینگ فوق توزیع در ایستگاه ها
1Gbps راه اندازی رینگ موقت جهت سامانه نظارت تصویری با پهنای باند  

  طراحی و تهیه 75 دستگاه تابلو تغذیه بی سیم به منظور استفاده از سیستم DC ایستگاه و حذف باطری بی سیم
   تجمیع و بهینه سازی سیستم تغذیه 48ولت مخابراتی در ایستگاه 400 جنوب اصفهان

  بهینه سازی و توسعه سیستم ضبط مکالمات دیسپاچینگ
  برنامه ریزی و صدور 6436 مجوز انجام کار، موثر در تحقق حداکثری برنامه هاي PM و انجام کار های تعمیراتی 

  راه اندازی نرم افزار شبیه سازی حوادث و گزارش صحت عملکرد رله های حفاظت ویژه در شبکه انتقال
  ایجاد امکان گزارش گیری و تحلیل تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع در نرم افزار مطالعات سیستم 

  ارایه دستورالعمل های  بهره برداری بهینه از رینگ های فوق توزیع به صورت فصلی 
  افزودن قابلیت نمایش نتایج تغییر پارامترهای شبکه به صورت گراف به نرم افزار مطالعات شبکه

  انجام مطالعات جهت تعیین راهکارهای گذر از پیک سال 97 و ارایه پیشنهادات عملیاتی
ABB560 با پایانه IDS تک پورت و تک پروتکل به مولتی پورت و مولتی پروتکل، با تعویض تعداد 13 مورد پایانه و سترونیک و )RTU( تبدیل تمامی پایانه های  



  تکمیل پروژه پیاده سازی سیستم اسکادای پشتیبان دیسپاچینگ منطقه مرکزی )سیستم اسکادای Monarch مشتمل بر رویت پذیری40 ایستگاه و 
راه اندازی 8 ایستگاه کاری و تابلو میمیک مرکز راهبری شبکه(

Monarch ایستگاه های انتقال برای 4 ایستگاه )منتظری ،آبشار ،چهلستون ،نجف آباد( از طریق امکانات سیستم اسکادای  HMI اجرای سیستم  
  

بازار برق 
  تجهیز ایستگاه های فوق توزیع مرتبط با فیبر نوری جهت قرائت کنتورهای پست های فوق توزیع )10 پست(

  فراهم سازی بستر مناسب جهت قرائت دستگاه های ثبات انرژی از طریق سیستم APN در پست های فوق توزیع )10 پست(

هماهنگی و نظارت بر امورهای انتقال نيرو
  باز طراحی قرارداد نت خط براساس ابالغ دستورکار و پیش بینی مکانیزم های انگیزشی و نحوه پرداخت

  باز طراحی سیستم ابالغ کار فوق برنامه )انجام خدمات فنی( در قرارداد پست
  بازنگری و بهبود بخش نیروی انسانی قرارداد پست و خط از ساختار گروهی به نفر روز
  بازنگری بخش آموزش پرسنل پیمانکار در قراردادهای نت پست، خط و دیسپاچینگ

  همکاری در بازنگری آئین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیرو و تهیه دستورالعمل اجرایی
  بازدید ایمنی از گروه های تعمیراتی ایستگاه ها، خطوط و پیمانکاران پروژه های بهینه سازی )حدود 360 مورد( و برگزاری مانورهای عملی اطفای حریق

  تجزیه و تحلیل حوادث از دیدگاه ایمنی و تهیه پیش نویس دستورالعمل کنترل حوادث
  اندازه گیری و شناسایی عوامل زیان آور محیط و انجام اقدامات اصالحی

  انجام تعمیرات محوطه سوئیچ یارد و ساختمان کنترل در 13 ایستگاه فوق توزیع و 9 ایستگاه انتقال و اداره بهره برداری شهرکرد و ناحیه گلپایگان
  احداث فیدرخانه شهید اشرفی 

  تعویض پنجره های ساختمان معاونت بهره برداری با نوع دو جداره در راستای بهینه سازی مصرف انرژی 
  احداث و باز سازی سیستم حفاظت کاتدی ایستگاه گاز در معاونت بهره برداری

  استفاده از ساختار منطقه ای و برون سپاری فعالیت های تعمیرات و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، روشنایی و تاسیسات ساختمانی در پست های 
انتقال، فوق توزیع و ساختمان های اداری معاونت بهره برداری
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دکل مهاری 
خط 400 کیلوولت 

نیروگاه جنوب 
اصفهان- سورمق

خط 132 کیلوولت
  لردگان - فالرد


