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 برقنيروي  توزيع هايشبكه ايمني اسناد بروزرساني و بازنگري تدوين،  :پروژه عنوان
 شهرهاتوسعه ضوابط و فرآيندهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالن  عنوان طرح:

 شهرهاسند راهبردي توسعه فناوري طراحي شبكه توزيع كالن  واحد اجرايي:
  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلي 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
گير است. هدف لذا اهميت آن قابل تأمل و چشمكه بخش توزيع صنعت برق در ارتباط مستقيم با سمت تقاضاي انرژي الكتريكي قرار گرفته، با توجه به اين

كنندگان است. ترين بها و بهترين كيفيت در شرايط ايمن به مصرفنهايي از طراحي و كاركرد اين سيستم بزرگ و درهم تنيده، رساندن انرژي الكتريكي با ارزان
هاست. عالوه بر ي طرحهاي موردنظر در ارائهترين محدوديتترين و مهمتهاي توزيع، ايمني همواره به عنوان يكي از سخدر ميان اهداف طراحي در پروژه

اي برخوردار است، كنند از اهميت ويژهدار زندگي ميبردار در حين كار، تأمين ايمني مردم عادي كه در اطراف تأسيسات برقموضوع تخصص ايمني پرسنل بهره
خصوص در مورد تأسيسات شود. اين موضوع به كارانه در مورد تعيين ميزان حريم و رعايت آنها ميحظههاي بسيار محتاطانه و مالگيريهمين امر سبب تصميم

ي رعايت موارد ايمني در حوزهعدم اند، قابل توجه است. هاي شهري و در مجاورت محل زندگي و تردد مردم عادي گسترده شدهبخش توزيع كه در محيط
تر حوادث جاني و مالي براي مشتركين و به سرمايه ملي، اتالف انرژي و عدم رضايت و بدبيني مشتركين و از همه مهمموجبات اعمال ضرر  طراحي و احداث

جان خود را در اين  افرادهر ساله تعداد زيادي از  ايران است ورق گرفتگي از عوامل شايع مرگ و مير در ب ، چراكهدنبال خواهد داشتكاركنان صنعت برق را به
است كه اين آمار در كشور نفر بوده اين درحالي 665، 97گرفتگي در سال شدگان براثر برقطبق آمار پزشكي قانوني كشور تعداد كشتهدهند. دست ميراه از 

هاي همين امر اتخاذ تصميم در مورد تدوين قوانين كلي توسعه شبكه در محل باشد.نفر مي 9باشد و در ژاپن تنها ، يك ششم اين رقم مي2017آمريكا در سال 
دهد كه يكي از عوامل بروز حوادث هاي گذشته نشان ميهاي توزيع برق در سالبررسي مطالعاتي مستندات و حوادث شبكه سازد.شهري را دشوار و پيچيده مي

ي توان گفت كه كاهش حوادث در شبكهباشد، به عبارت ديگر ميها ميانگاري در نظارت پروژهلهاي توزيع، عدم طراحي درست و يا اغماض و سهدر شبكه
هاي تجديدپذير به از ديگرسو، امروزه با نفوذ انرژي آن سيستم بستگي دارد. توزيع برق به مقدار قابل توجهي به رعايت كيفيت اصول مهندسي در طراحي

  خوش تغييراتي گردند.ايمني موجود در اين حوزه دست نادساهاي جديد توزيع، بايد ههاي توزيع و نياز به احداث شبكشبكه
. به علت حساسيت بخش ايمني ي توزيع استشبكه برداري، احداث و بهرهي طراحيدر همين راستا، هدف اين پروژه بازنگري و يا تدوين اسناد ايمني در حوزه

هاي توزيع، انتخاب نوع شبكه با توجه به شرايط جغرافيايي (هوايي يا افزارهاي مهندسي در طراحي شبكهاز نرم هاي توزيع، نياز به استفادهدر طراحي شبكه
ها رود مواردي از قبيل ضوابط و نكات درخصوص رعايت حريمانتظار مي برداري نيزدر حوزه احداث و بهرهباشد. مي )دارزميني، كابل خودنگهدار، هادي روكش

كشي، نصب ترانسفورماتور و هاي زيرزميني، نكات مربوط به حفر گود و نصب تير، سيمهاي مربوط به دفن كابلعمليات احداث از جمله حفاريهنگام انجام 
هاي ا چراغاتصاالت زمين بررسي گردد. براي مثال اگر در محلي حفاري انجام شده و ادامه كار به روز بعد محول شود، الزم است كه اطراف آن محل را ب

ي بر اين اساس ممكن است اسناد موجود مرتبط با ايمني در حوزه زن و تابلوهاي احتياط و خطر كه از نظر ديد راننده استاندارد باشد، محصور شود.چشمك
كرد. فاز اول به توان به دو فاز تقسيم هاي توزيع، دستخوش تغييراتي گردد و يا اسناد جديدي تدوين گردد. اين پروژه را ميشبكه برداري، احداث و برهطراحي

هاي مورد استفاده پردازد و در فاز دوم به فناورييابي و سپس بروزرساني آنها در راستاي كاهش حوادث ميهاي ايمني موجود، بررسي و عيبرصد دستورالعمل
  خت.در شبكه توزيع كشور كه دستورالعمل ايمني براي آنها تاكنون تدوين نشده خواهد پردا

  اهداف پروژه:
  برق يشبكه توزيع نيروافزايش ايمني 

 برداري در شبكه برقهاي نصب و بهرهكاهش هزينه 

 هاي توزيعي محيط كار پرسنل شركتافزايش ايمن  
 مشخصات محصول نهايي (خروجي مورد انتظار):

 ،برق توزيع هايشبكه برداري، احداث و بهرهطراحي حوزه در ايمني اسناد بروزرساني و بازنگري تدوين  
  

 


