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 از آنها ییحوزه خط و پست و تنوع زدا زاتیتجه دیدستورالعمل خر نیتدو :پروژه عنوان

 عنوان طرح:
 یریبکارگ یهابرق کالنشهرها و رفع چالش یروین عیدر شبکه توز ازیمورد ن زاتیتجه یهایتوسعه فناور

 هاآن نهیبه

 کالنشهرها عیشبکه توز یهای مرتبط با طراحسند راهبردی توسعه فناوری :واحد اجرایی

 ماه 12 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
امل تراکم جمعیت، عوامل اقتصادي و ش) مسیر هـايهاي فنی، محیطی، طول و محدودیتهاي توزیع با توجه به عواملی از قبیل ویژگینوع و ساختار شبکه

خاموشی زیـاد یکـی از . اي دارداطمینان، به علت اهمیت روزافزون بارها، رشد فزاینده گردد. تقاضـا بـراي افـزایش قابلیـتانتخاب می (زیبایی محیط

 73اختصاص دارد و  بکه برق ایران بـه شـبکه توزیـع آنهاي شدرصد خاموشی 80یت اطمینان پایین است. با توجه به اینکه بلقا با  هـاي شـبکهمشخصـه

و کاهش خاموشی در مراکز  هااطمینان در شبکه توزیع کالنشهر فشـار ضـعیف اسـت، بهبـود قابلیـت درصـد 7 درصد آن مربوط به شبکه فشار متوسط و
ي خط بسیار تنوع تجهیزات به کار رفته چه در حوزه پست و چه در حوزه هاي توزیع،. با توجه به گستردگی شبکهاي برخـوردار اسـتحساس از اهمیـت ویـژه

از  بر نموده است. باال بوده و همین امر فرآیند تامین تجهیزات مورد نیاز در توسعه شبکه و انجام عملیات نگهداري و تعمیرات را با مشکالتی مواجه و زمان
بازدیدهاي  هـاي تعمیـرات و تعـویض قطعات، انجـامهاي زیادي از جمله افزایش هزینهوب و فاقد کیفیت، خسارتنامرغ سـوي دیگـر اسـتفاده از تجهیـزات

تفاده در راستاي باالبردن کیفیت تجهیزات مورد اس در شبکه هاي توزیع،هدف این پروژه تدوین دستورالعمل خریـد تجهیـزات  ت.مکرر و غیره خواهد داش
  .باشدمی اطمینان شبکه و افزایش قابلیتها ، تنوع زدایی تجهیزات هرتوزیع کالنش هايشرکت

 

 اهداف پروژه:

 
  هاي خط و پست و تنوع زدایی آنحوزهباالبردن کیفیت تجهیزات 
 ها افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش نرخ خاموشی 
 هاي ناشی از تعمیرات و تعویض قطعاتکاهش خسارت و هزینه 
 يو انباردار يگذارهیسرما يهانهیش هزکاهه راهکار ارائ 

 يدارانبارکاهش مشکالت  با تنوع باال به شبکه و زاتیاز ورود تجه يریجلوگ 

 يضرور ریغ زاتیتجه دیباال جهت خر يگذارهیسرما جلوگیري از 

 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:
 هاندستورالعمل خرید تجهیزات حوزه خط و پست و تنوع زدایی آ

 

 


