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اهم فعاليت های معاونت بهره برداری در سال 1398

ستاد  معاونت  بهره  برداری 
  ارتقا و بومی سازی نرم افزار مکانیزاسیون نگهداری و تعمیرات ایستگاه ها درقالب برنامه متنا

 ارائه و به روز رسانی روش پایش شاخص ها واقدامات عملیاتی در راستای اهداف معاونت بهره برداری
 شناخت وضعیت موجود سیستم های اطالعاتی و مدل داده ای و مستندسازی شناسنامه تجهیزات 

معاونت بهره برداری
 مکانیزه کردن حضور و غیاب کلیه ایستگاه های انتقال، فوق توزیع و نگهبانی های حوزه معاونت 

بهره برداری

مجری طرح بهينه سازی
  تامین اسپیسر بین فازی جهت خطوط 63 کیلوولت و روغن ترانسفورماتور 

 تامین رله های حفاظتی مورد نیاز شبکه انتقال و فوق توزیع 
 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 سخت افزاری، فیدرها و فیدرخانه ها
 بهینه سازی نصب حفاظت، کنترل و رله حفاظتی پست ها 63 کیلوولت )شهید اشرفی اصفهانی،  

نقش جهان(
 تعویض برقگیرهای SIC  )9 دستگاه 400 کیلوولت، 39 دستگاه 230 کیلوولت و 6 دستگاه 63 کیلوولت(

 تعویض تابلو های حفاظت خط 230 کیلوولت آبشار
 توسعه فیدرخانه پست های زرین شهر-جرقویه-مینادشت

 جداسازی و انتقال تابلوهای حفاظت و کنترل نیروگاه اسالم آباد به پست اصفهان یک

 دفترفنی  انتقال
  تکمیل و به روز رسانی دیاگرام های تک خطی حفاظتی و تهیه و به روز رسانی دفترچه های تنظیمات رله ها 

  تهیه تست فرم تکمیلی جهت تست پایداری حفاظت های دیفرانسیل، دیفرانسیل طولی، REF و BBP در زمان راه اندازی جهت کاهش خطا
  محاسبات CT Requirement پست های قدیمی و خطوط دارای ریکلوزر 

 )Gridvis و نرم افزار  UMG  511 ارسال آنالین اطالعات کیفیت توان در )18 خط 63 کیلوولت توسط دستگاه  
  فعال کردن مدارات PLC مطابق نظام نامه حفاظت در خطوط 803 نایین-زواره و 804 و 805 اردستان-زواره 

 PD کلیدها به خصوص برای بررسی عملکردهای حفاظت First Trip Time شروع به انجام تست  
  اجرای پروژه شبکه مخابراتی IPF های برخی پست های انتقال و ارسال اطالعات به ستاد معاونت بهره برداری

  تعویض رله های خطوط آبشار مشتاق به دیفرانسیل طولی ) با توجه به خط ترکیبی کابلی هوایی(
  اجرای حفاظت ویژه جهت خطوط سپاهان عمار، شهرکرد طاقانک و ترانسفورماتورهای ناغان، صائب، حافظ و طالقانی

  تعویض 12 دستگاه CT 230 کیلوولت در ایستگاه 230 اصفهان ) با توجه به محاسبات انجام شده(
   تعویض رله ASEA خطوط 611 و 612 شهرکرد با رله Micom-P 441  و در مدار آوردن ریکلوزرهای خطوط مذکور 

  انجام مطالعات حالت گذرا در نرم افزار EMTP و نصب رله سنکرون چک در پست های انتقال
  اصالح و تکمیل فایل های حفاظت ویژه پست های انتقال و فوق توزیع

  تکمیل نرم افزار نگهداری و تعمیرات خطوط با اضافه نمودن برنامه شستشوی مقره ها و گردش کار اشکاالت حریمی 
  خرید و نصب خار ضد پرنده روی قسمت های مسکونی در بیش از 20 مسیر خطوط 63 کیلو ولت 

  نصب سیم گار اسپن 145 و تعویض اسپن 162 و 163 خط تیران-کارون 3
  نصب عایق ضد پرنده روی سیم و کلمپ آویزی 220 دکل از خطوط 63 کیلوولت

  راه اندازی سیستم حذف بار هوشمند
  ادغام بخش 63 و 230 کیلوولت  DCS   ایستگاه اصفهان یک در نرم افزار زنون و آزاد سازی نرم افزار زیمنس

DCS تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 
 راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس در سطح بهره برداری

پست 230/63/20  کیلوولت GIS صفه
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د يسپا چينگ 
  بهینه سازی سیستم اسکادای دیسپاچینگ فوق توزیع در جهت راه اندازی ماژول های SE ,PF ,NTP و تخمین بار 

  بهینه سازی سیستم اسکادای پشتیبان دیسپاچینگ منطقه مرکزی مشتمل بر فعال سازی دستور العمل های بهره برداری، حفاظت ویژه، سناریوهای 
 Black Start ,Power Restoration و بهینه سازی Action Plan جهت آالرم های ایستگاه ها، برقرای ارتباط با Digsilent، به روز رسانی سیستم

 عامل های سیستم اسکادا  
 ICCP با پروتکل SCC با سیستم اسکادای مرکز جدید CAOC برقراری ارتباط سیستم اسکادای جدید مرکز  

  ارسال سیگنال های مژرند از طریق مژرینگ سنتر به جای ترانسدیوسر به مرکز دیسپاچینگ 
  Unmanned نمودن تعداد 5 ایستگاه فوق توزیع شامل )ایستگاه های63کیلوولت جنوب، دانشگاه اصفهان، جاده شیراز، جانبازان وهزارجریب( 

  برنامه ریزی و صدور مجوز انجام کار، مؤثر در تحقق حداکثری برنامه هاي PM و انجام کار های تعمیراتی 
  به روز رسانی نرم افزار شبیه سازی حوادث و گزارش صحت عملکرد رله های حفاظت ویژه در شبکه انتقال 

  تهیه نرم افزار صحت سنجی داده های کنتورهای بازار برق از طریق مقایسه انرژی کنتورهای باالدست با پایین دست
  انجام مطالعات جهت تعیین راهکارهای گذر از پیک سال 1399 و ارائه پیشنهادات عملیاتی 

  تهیه و تنظیم فیدرهای سریع القطع جهت حفظ پایداری شبکه سراسری و جلوگیری از عملکرد رله های فرکانسی
  اجرای برنامه های پاسخگویی بار با مشارکت حداکثری مشترکین و تهیه گزارش های هفتگی جهت پایش بار صنایع

 WAMS راه اندازی بستر مخابراتی جهت 4 ایستگاه انتقال به منظور ایجاد شبکه مخابراتی سیستم  
  تست و برقراری ارتباط بیسیم ایستگاه های شهید وطن پور و خور با امور دیسپاچینگ و مخابرات 

  تامین تجهیزات و راه اندازی مخابراتی ترمینال های PLC و تله پروتکشن، برای 4 خط انتقال داخلی فاقد سیستم پروتکشن
  تامین، تجمیع و بهینه سازی باطری های مورد نیاز سیستم های تغذیه 48 ولت 

  بهینه سازی بخشی از شبکه پسیو فیبرنوری و اتصال چند مسیر جدید در سال 1398

بازار برق
  نظارت بر تعمیرات و نگهداری ساالنه کنتورهای بازار برق و کانفیگ آنها در شبکه انتقال و فوق توزیع 

  پیگیری جهت رفع تیکت های ارسالی از مدیریت شبکه برق ایران 
  انجام پروژه باالنس انرژی، جهت جلوگیری از هرگونه خطا در قرائت کنتورهای بازار برق به صورت مکانیزه

  تامین و نصب کنتورهای الندیس با دقت باال برای مشترکین صنعتی جهت باال بردن دقت در قرائت انرژی مصرفی
  دریافت، بررسی و اقدام جهت رفع اشکاالت احتمالی صورتحساب های خدمات انتقال، خرید از مدیریت شبکه و نیروگاه های مقیاس کوچک ارسالی از 

طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  محاسبه ماهانه مقدار تلفات شبکه با توجه به انرژی قرائت شده توسط کنتورهای بازار برق

دفتر توليد ونظارت انتقال و امورهای انتقال نيرو 
PDLWEB ورود اطالعات به دیتابیس نرم افزار نیما به تعداد بسیار باال و نیز پیگیری موارد مربوط به نرم افزار  

  تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و آموزش مورد نیاز و تجزیه و تحلیل حوادث از دیدگاه ایمنی
  بازدیدهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست از اماکن حوزه معاونت بهره برداری وصدور پرمیت ایمنی جهت پیمانکاران

  اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اقدام اصالحی با توجه به نتایج اندازه گیری ها )روشنایی، صدا، بخارات اسیدسولفوریک و ...(
  ثبت و پیگیری بیش از 716 مورد کارت اضطراری )اولویت یک( در نرم افزار

  همکاری نزدیک با شرکت های توزیع استان، توزیع شهرستان و توزیع چهارمحال جهت اخذ خاموشی فیدرهای اختصاصی و انجام مانورها در سریع ترین 
زمان ممکن با توجه به پیک بار

  انجام مانور آنکال به صورت ماهیانه و در ساعات مختلف جهت سنجش آمادگی پاسخگویی همکاران
  ثبت و پیگیری بیش از  50 مورد کارت اضطراری اولویت یک تاسیساتی و الکتریکی ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 

  هماهنگی و برنامه ریزی و رصد گروه های کشیک تعمیراتی در شرایط خاص مانند کنکورهای سراسری، سفر مقامات کشوری، اعیاد، عاشورا، تاسوعا و 
مناسبت های خاص دیگر

  ارائه بیش از 500  مورد راهکار در شرایط خاص شبکه و نیز حوادث به بهره برداران ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 


