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  401  خط کیلوولت20دستورالعمل قطع بریکر  -1
  

                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . کنیدضمانت نامه را تنظیم و دستورالعمل مانور را بنویسید -1
  .با دیسپاچینگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نمایید -2
  .زمان را یادداشت کنیدو  401خط  بار -3
  .یدرا  قطع کن  4012   کیلوولت20کربری -4
  .خاموش و آمپر هر سه فاز صفر باشد، بریکر  فاز  سه  خروجی ولتاژ  دهنده نشان هاینال سیگچراغ کنید که  توجه -5
 ضـعیت اسـتقرار بریکـر در سـلول         داده و به چراغ نـشان دهنـده و          درحالت تست قرار    را  4012کیلوولت   20بریکر   -6

  .توجه نمایید
 نـشان دهنـده وضـعیت    ایندیکیـشن  و بـه    هـای عملیـاتی ببندیـد     را در صورت درخواست اکیپ      4019ارت   ونریسکس -7

  .سکسیونر ارت که حالت بسته را نشان دهد توجه نمایید
  .نصب کنید 4012کارت متناسب با نوع ضمانت نامه را روی کلید سلکتوری بریکر -8
  .ضمانت نامه را صادر نمائید -9

      .ز قطع را اعالم نمایید قبل او پارامترهای الکتریکی خط  زمان قطع ،یسپاچینگ تماس گرفته با د -10

 1شکل شماره
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  401 خط  کیلوولت20 بریکر  دستورالعمل وصل-2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ضمانت نامه را باطل کنید و رالعمل مانور را بنویسیددستو -1
  .یدورعمل آ ب را و اکیپهای عملیاتی توزیع  هماهنگی الزم با دیسپاچینگ -2
  . بردارید 4012 از روی کلید سلکتوری بریکر راارت نصب شده ک-3
  . توجه کنیدآنقطع وضعیت  ایندیکیشن به  را بازکنید و  4019 به شماره  401سیونرارت خط  سک-4
 اسـتقرار آنـرا  از    را در سلول مربوطه قـرار دهیـد و وضـعیت      را تست کنید که قطع باشد  سپس آنرا     4012بریکر    -5

  . کنیدبررسی طریق  ایندیکیشن مربوطه
  .ید را وصل کن 4012 کیلوولت 20  بریکر -6
  . نماییدبررسی بار هر سه فاز را   تعادل -7
  .در دفتر گزارش روزانه یادداشت نمایید را بعد از وصل،زمان وصل و بار خط  -8
  . اعالم نمایید را بعد از وصل 401 زمان وصل و بار خط فته ، با دیسپاچینگ تماس گر -9
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 2شکل شماره
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  ه یک ترانسکیلوولت در پست20/63 دستورالعمل قطع ترانس قدرت -3
  

  2 شکل با توجه به
  . کنیدضمانت نامه راتنظیم و بنویسیددستورالعمل مانور را  -1
  .با دیسپاچینگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نمایید -2
  .کیلوولت اطالع دهید20به اداره عملیات و اتفاقات برق در حوزه پست خود جهت قطع خطوط  -3
  . را روی حالت دستی قرار داده و تپ را نرمال کنید قدرتچنجر ترانسکنترل تپ  -4
  .را قطع کنید  DCکلید فیوز روشنائی چراغهای اضطراری -5
  . نماییدطع و بار هر خط را قبل از قطع یادداشت قطع و زمان ق ،به ترتیب را   کیلوولت20 خروجی  خطوط -6
نـشان    را قطـع کنیـد و   4412 بـه شـماره   اینکامینـگ کیلوولت 20بریکر  بعد از یادداشت زمان و بار ترانس قدرت ،           -7

  .کنیدرا بررسی ت قطع آنوضعیدهنده 
  .را بررسی کنیدقطع آنوضعیت  را قطع کنید و نشان دهنده  6412شماره به  ترانس قدرت  کیلوولت 63بریکر  -8
  . کنیدبررسیعیت آنرا وضنشان دهنده در حالت تست قراردهید و   را 4412 کیلوولت 20 بریکر-9

ه هـر سـه بـازوی     کـ  را بـاز کنیـد و بررسـی کنیـد     6411شـماره  بـه   کیلوولت ترانس قـدرت  63سکسیونر طرف  -10
  .ن را قفل نمایید  نصب و محور آ اخطار کارتسکسیونر باز باشد سپس

 توجـه   نده بسته بودن آن    و به  نشان ده     ببندید  را    4419  به شماره   ترانس قدرت   کیلوولت 20سکسیونر ارت طرف     -11
  .کنید

  . کیلوولت ترانس قدرت را ارت سیار ببندید63 طرف -12
  .را باز کنید  0419شماره به  سکسیونر نقطه صفر ترانس -13
  .تحویل دهید گروه تعمیرات به  محدوده انجام کار را حصارکشی و -14
  . ضمانت نامه را صادر کنید-15
  . روزانه یادداشت و به دیسپاچینگ گزارش دهید در دفتر گزارش شرح عملیات را -16
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  ه یک ترانسکیلوولت در پست20/63 دستورالعمل وصل ترانس قدرت-4
  2شکل  با توجه به

  .ضمانت نامه  را باطل کنید و بنویسیددستورالعمل مانور را  -1
  .با دیسپاچینگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نمایید -2
  . برداریدده راخطار نصب شارت های اک-3
  .جمع آوری کنیدکار  از محیط  رامحصور کننده لوازم عالئم هشداردهنده و  -4
  . کیلوولت ترانس قدرت را بردارید63ف موقت طرارت  -5
  .کنید  را باز کنید و به ایندیکیشن آن توجه 4419کیلوولت ترانس قدرت به شماره 20 ارت طرف -6
  . را ببندید 0419به شماره  رترانسفورماتو سکسیونر نقطه صفر -7
ا ببندید و بررسی کنید که هر سـه بـازوی سکـسیونر    ر  6411 شمارهبه  کیلوولت ترانس قدرت 63سکسیونر طرف  -8

  .بسته باشد
را پــس از اطمینــان از قطــع بــودن آن و شــارژ    4412 نکامینــگ تــرانس قــدرت بــه شــماره کیلوولــت ای 20بریکــر -9

وضـعیت اسـتقرار    نـشان دهنـده       بـه  در سلول مربوطه قرارداده و    )  گردد  شارژ دستیطور  ب درصورت شارژ نبودن  (بریکر
  . نماییدتوجهبریکر در سلول 

  .نرمال کنیدتپ ترانسفورماتور را  -10
در وضعیت وصل بریکر    نشان دهنده   به    را وصل کنید و     6412شماره   به    کیلوولت ترانس قدرت     63بریکر طرف    -11

  .کنید محل توجه 
 هـر سـه     را وصل و چراغ سیگنال نشان دهنده ولتـاژ         4412 کیلوولت اینکامینگ ترانس قدرت به شماره        20بریکر   -12

  .را بررسی کنید فاز آن
  . تنظیم کنیدس قدرت را به وسیله تغییر تپ کیلوولت خروجی تران20ولتاژ  -13
  .زمان وصل ترانس قدرت را در دفتر گزارش روزانه ثبت کنید -14
  .عمل آورید کیلوولت ب20هت وصل خطوط خروجی جرا  هماهنگی الزم  توزیعیپهای عملیاتیبا اک -15
  . کیلوولت را به ترتیب اولویت و بار خط وصل کنید20خطوط خروجی  ضمن کنترل ولتاژ ،  -16
  . کنترل تپ چنجر ترانس را روی حالت اتوماتیک قرار دهید-17
  .ل کنید را وص  DC کلید فیوز چراغهای روشنایی -18
  .گزارش نماییدبه دیسپاچینگ   دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید وزمان وصل و بار فیدرها را بعد از وصل در -19
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  دو ترانس پاراللبا کیلوولت در یک پست 20/63 دستورالعمل قطع ترانس قدرت -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .ظر می باشد د نم T1 ترانس  قطع  مثالدر این : توجه 

  .بنویسیدتورالعمل مانور را  دس-1
  .با دیسپاچینگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نمایید -2
  .ضمانت نامه را تنظیم نمایید -3
  .چینگ گزارش دهید دیسپا است بهT2  ست بیشتر از ظرفیت  ترانسپ بارها را کنترل نمایید ، چنانچه بار ترانس -4
کیلوولت را قطع کـرده تـا بـار    20فیدرهای  تعدادی از ز دیسپاچینگ  مجو با،T2 در صورت اضافه بارشدن ترانس  -5

  .  متناسب گردد  T2  بار دهیپست با ظرفیت
  .قرار دهید  T2  را روی ترانستغذیه داخلی پست  -6
  .را کنترل کنید را روی حالت دستی قرار دهید و ولتاژترانسها تپ چنجر کنترل -7
  .کیلوولت وصل باشد 20بریکر کوپلینگ که  بررسی کنید -8
  . یادداشت نماییدرا قبل از قطع  T1 بار ترانس -9

  . کنیدآن توجهوضعیت قطع نشان دهنده به قطع کنید و  را  4412شماره به  اینکامینگ بریکر -10
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  . کنیدتنظیمرا   T2 با استفاده از تغییر تپ ، ولتاژ خروجی ترانس قدرت -11
  . کنیدبررسیرا وضعیت قطع آننشان دهنده  را قطع کنید و  6412شماره به   T1ترانس قدرت  کیلوولت63بریکر  -12
  . را در حالت تست قرار دهید 4412 به شماره  T1ترانس قدرت کیلوولت 20بریکر -13
  آن بـازوی د که هـر سـه       را باز کنید و بررسی کنی      6411به شماره    T1 ترانس قدرت     کیلوولت 63سکسیونر طرف    -14

  .باز باشد
  .را ببندید  4419شماره به  T1 کیلوولت ترانس قدرت 20طرف ارت  -15
  . را ارت موقت ببندیدT1 کیلوولت ترانس قدرت 63 طرف -16
  .درا باز کنی  0419شماره به  T1سکسیونر نوترال ترانس  -17
  . را خارج کنیدT1 ولتی مربوط به ترانس مصرف داخلی 400 فیوزهای -18
  .نید ضمانت نامه را صادر ک-19
  .ات حصار کشی نمائید تعمیر گروه را برایمحوطه کار را نصب و  عالئم هشداردهنده-20
  .به دیسپاچینگ انجام مانور را اطالع دهید  وساعت قطع ترانس قدرت را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید -21
  

  للدو ترانس پارابا کیلوولت در یک پست 20/63 دستورالعمل وصل ترانس قدرت -6
  3توجه به شکل با 

  : می باشد T1 در این مانور منظور وصل ترانس و نظر به اینکه
  .ضمانت نامه را باطل کنید وبنویسید دستورالعمل مانور را  -1
  .جمع آوری نمائید کار از محیط را  محصورکنندهلوازم  عالئم هشداردهنده و -2
   .هنگی کنیدهما T1  با دیسپاچینگ جهت انجام عملیات وصل ترانس-3
   .را بردارید T1 کیلوولت ترانس قدرت 63ارت موقت طرف  -4

  .باز کنید را  4419شماره به  T1 کیلوولت ترانس قدرت 20ارت طرف  -5
  .را ببندید   0419 به شماره T1سکسیونر نوترال ترانس  -6
باشد  بسته  آنبازوید که هر سه نی ، و بررسی ک    ببندید  را   6411  به شماره  T1 ترانس    کیلوولت 63سکسیونر طرف    -7

  .درا قفل کنی محور آن سپس
پس از اطمینان از قطع بودن آن در سلول مربوطه قرار           را    4412 به شماره    T1 کیلوولت اینکامینگ ترانس     20بریکر -8

  . نمائید توجهآن استقراروضعیت نشان دهنده به دهید و 
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  . نرمال باشدT1ترانس بررسی کنید که  تپ  -9
  . نماییدبررسیرا وضعیت وصل آننشان دهنده را وصل کنید و   6412 به شمارهT1  ترانس  کیلوولت63بریکر  -10
  . نمائیدهماهنگ   T2را با تپ  ترانس T1  تپ  ترانس ،استفاده از فرمان دستی با  -11
   . کنید توجهل آنوضعیت وصنشان دهنده به  را وصل کنید و 4412به شمارهT1   کیلوولت ترانس20بریکر -12
 کنتـرل تـپ چنجرهـا را روی حالـت          سـپس     ، را تنظیم کنید   کیلوولت تپ هر دو ترانس       20 با توجه به سطح ولتاژ     -13

  .اتوماتیک قرار دهید
  . را در جای خود قرار دهیدT1 ولت مصرف داخلی 400 فیوزهای -14
  .ایید را در  دفتر گزارش روزانه یادداشت نمT1زمان وصل ترانس قدرت  -15
 کیلـو ولـت را قطـع کـرده ایـد بـا همـاهنگی        20 تعـدادی از فیـدرهای     T2 در صورتیکه از قبـل بـرای کنتـرل بـار             -16

  .نسبت به وصل آنها اقدام نمائید، دیسپاچینگ و عملیات برق شهرستان 
  

   در صورت وجود بریکر کوپلینگ  کیلوولت20دستورالعمل قطع سکسیونر باس سکشن -7
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . کنیدنظیم ضمانت نامه را ت وبنویسید دستورالعمل مانور را -1

                      
     61BUS 

                                                  6411                                 6421  
  

                                                  6412                                6422    
                                                            
                                                                 0419                               0429     

   
                                     T1                                                   T2    

    
  
  

                                                           E1                                     E2   
                                  4412                                4422   
   

                                                                                          
                                                        4812       4810    

             4042           4032                                              4022           4012    
  
  
  
  

                      404             403                                                402              401 

 4شکل شماره



 ١١

  .با دیسپاچینگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نمایید -2
 مقایـسه   متنـاظر بـا آن   را با هم جمع نموده و با ظرفیت  ترانس         هر طرف بریکر کوپلینگ     کیلوولت 20بار فیدرهای    -3

  .کنید
ناسـب اسـت بـا      تبریکـر کوپلینـگ م     سمتمربوط به خود در یک        بارهای طرف   هر ترانس برای تامین    اگر ظرفیت  -4

  .کنیدبررسی را آنوضعیت قطع نشان دهنده را قطع کنید و   4812به شماره  بریکر کوپلینگ  ،هماهنگی دیسپاچینگ
شد بـا  اناسب نمی بتکوپلینگ مبریکر های طرف مربوط به خود در یک سمتاگر ظرفیت هر ترانس برای تامین بار      -5

  .  برای کاهش بار اقدام نمائید قطع فیدرهای انتخاب شده نسبت به ،عملیات برق شهرستان  وهماهنگی دیسپاچینگ
  .کنترل تپ چنجر ترانسها را روی حالت دستی قرار دهید -6
  . کنیدبررسیرا ضعیت قطع آنونشان دهنده و  کنید  را قطع 4812 به شمارهبریکر کوپلینگ  -7
  . کیلوولت هر ترانس را با استفاده از تغییر تپ تنظیم کنید 20وجی  ولتاژ خر-8
   .ن دهد نشا را وضعیت باز آن ایندیکشنکه  را باز کنید و بررسی کنید4810 شماره به سکسیونر کوپلینگ -9

  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  ودر دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید  راانجام عملیات فوق -10
    

   در صورت وجود بریکر کوپلینگ کیلوولت20رالعمل وصل سکسیونر باس سکشن  دستو-8
  

  4با توجه به شکل 
  .کنیدباطل ضمانت نامه را   وبنویسید دستورالعمل مانور را -1
  .عمل آوریدبا دیسپاچینگ هماهنگی الزم را ب -2
  . نشان دهدوضعیت بسته راآن کشن ی ایند که را ببندید و بررسی کنید  4810 شماره  بهسکسیونر کوپلینگ -3
  . کنید ترانس های قدرت را  هماهنگتپ -4
  . کنید توجهوضعیت وصل آننشان دهنده به  و  را وصل کنید 4812 به شمارهبریکر کوپلینگ  -5
  . کنترل تپ چنجر ترانسها را روی حالت اتوماتیک قرار دهید-6
  .به دیسپاچینگ اطالع دهیدو   را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید فوقموارد -7
  
  
  



 ١٢

   در صورت نداشتن بریکر کوپلینگ کیلوولت20دستورالعمل قطع سکسیونر باس سکشن -9
  

    
 

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  . کنیدنظیمضمانت نامه را تو  بنویسید را  دستورالعمل مانور-1
  .نمائید با دیسپاچینگ هماهنگی -2
  .قرار دهید کنترل تپ چنجر ترانسها را روی حالت دستی -3
   .مطلع کنید  402  و 401 بطور مثال  کیلوولت مورد نظر 20 قطع فیدرهای  را برای توزیعهای عملیاتییپ اک -4
   .نید قطع ک پس از یادداشت زمان و بار هر فیدر را  402  و 401  کیلوولت20فیدرهای  -5
  .   در صورت نیاز تعدیل الزم را بعمل آوریدبسنجید وT1   را با ظرفیت باردهی ترانس 404 و 403 بار فیدرهای -6
  . تنظیم کنید کیلوولت را20 روی حالت دستی قرار دهید و  ولتاژ ها را  چنجر ترانستپکنترل  -7
را قطـع    4422 بـه شـماره   T2 مثـال  ، در این  کیلوولت اینکامینگ ترانس قدرت طرف فیدرهای قطع شده  20بریکر -8

  .را کنترل کنید آنوضعیت قطعنشان دهنده  کنید و
  . را باز نمایید و بررسی کنید که ایندیکشن سکسیونر حالت باز را نشان دهد 4810 سکسیونر کوپلینگ به شماره-9

وضـعیت وصـل    نشان دهنـده    به   را وصل کنید و       4422  به شماره  T2 کیلوولت اینکامینگ ترانس قدرت      20بریکر -10
  . نمایید  توجهآن

 5شمارهشکل

             BUS63    
  
                                                 6411                                6421   

  
                                                6412                                 6422   

                                                             0419                                0429     
  

                                   T1                                    T2 
 
 
 

                                                          E1                                    E2 
                                  4412                             4422     

  
  

                                                                     4810 
           4042           4032                                            4022             4012    

  
  
  
  
  

                    404             403                                                402              401 



 ١٣

 بـا    بـه ترتیـب        ، مناسبولتاژ  داشتن   برای T2لوولت قطع شده را ضمن کنترل تپ چنجر          کی 20فیدرهای خروجی  -11
  .وصل نمائیدهماهنگی عملیات برق شهرستان 

  .ها را روی حالت اتوماتیک قرار دهیدتپ ترانسها را هماهنگ  کنید وکنترل تپ چنجر -12
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  وائید را در دفتر گزارش روزانه یادداشت نمهازمان وصل و بار فیدر -13
  

  بریکر کوپلینگ  در صورت نداشتن کیلو ولت20دستورالعمل وصل سکسیونر باس سکشن- 10
  

  5با توجه به شکل 
  . کنیدنظیمضمانت نامه را ت  وبنویسیدرا  دستورالعمل مانور -1
  .د  با دیسپاچینگ هماهنگی کنی-2
  .تی قرار دهید  کنترل تپ چنجر ترانسها را روی حالت دس-3
   . مطلع کنید  402  و 401 کیلوولت مورد نظر  بطور مثال 20 را برای قطع فیدرهای  توزیعاکیپهای عملیاتی -4
قطـع  وضـعیت   نـشاندهنده   قطع کنیـد و      ضمن یادداشت زمان و بار هر فیدر ،           را    402 و   401 کیلوولت   20فیدرهای -5

  .فیدرها را بررسی کنیداین 
  .  بسنجید و در صورت نیاز تعدیل الزم را بعمل آوریدT1   را با ظرفیت باردهی ترانس 404 و 403  بار فیدرهای-6
  . تنظیم کنید کیلوولت را20کنترل تپ چنجر ترانسها را  روی حالت دستی قرار دهید و  ولتاژ  -7
را قطـع    4422بـه شـماره    T2 مثال  ، در این  کیلوولت اینکامینگ ترانس قدرت طرف فیدرهای قطع شده        20بریکر   -8

  . کنیدبررسیرا وضعیت قطع آنکنید و نشان دهنده 
  . را نشان دهد نید که ایندیکشن سکسیونر حالت بسته و بررسی کببندیدرا   4810 سکسیونر کوپلینگ به شماره -9

یت وصـل   وضـع نـشان دهنـده      را وصل کنیـد و        4422  به شماره  T2 کیلوولت اینکامینگ ترانس قدرت      20بریکر   -10
  . نماییدبررسیرا آن

  بـه ترتیـب  بـا          ، ولتـاژ مناسـب   داشـتن    را ضمن کنترل تپ چنجر بـرای       کیلوولت قطع شده     20فیدرهای خروجی  - 11
  .هماهنگی عملیات برق شهرستان وصل نمائید

  . را روی حالت اتوماتیک قرار دهید ها و کنترل تپ چنجر کنید را هماهنگ تپ ترانسها-12
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  وو بار فیدرها را در دفتر گزارش روزانه یادداشت نمائیدزمان وصل  -13
  



 ١٤

   کیلوولت63 دستورالعمل قطع خط - 11
  

                                                                                 

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  . کنیدیم و ضمانت نامه را تنظبنویسید را  دستورالعمل مانور-1
  . بعمل آورید با دیسپاچینگ الزم راهماهنگی -2
  . هماهنگی کنید 601 بطور مثال خط نظر مورد خط جهت صدور تضمین  نامه ایستگاه برای مقابل تپس  با-3
  .را قبل از قطع یادداشت نمائید  601بارخط  -4
  .کنیدبررسی کر را وضعیت قطع برینشان دهنده  را قطع کنید و  6012به شماره بریکر خط  -5
  . ولتاژ و بی باربودن خط کنترل کنیدرا جهت اطمینان از فقدان  ولتاژ و بار هرسه فاز -6
  . کنید بررسیرا جهت اطمینان از قطع بودن آن از محل  نشان دهنده وضعیت بریکر-7
 سپس کـارت اخطـار   باشد  را باز کنید و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونر باز   6013 شماره   سکسیونر خط به   -8

  .د را  قفل نمائیآن  نصب و مکانیزم مربوطهعملگررا روی دسته 
  .د اطمینان حاصل کنی برق بودن خط  توسط فاز متر فشار قوی از بی-9

 آنرا بسته و بررسی کنید که هر سـه بـازوی              6019 شماره   ارت با هماهنگی دیسپاچینگ و پست مقابل سکسیونر       -10
  .د را  قفل نمائی آن  نصب و مکانیزم مربوطه عملگرارت اخطار را روی دستهسپس ک شودبسته 

  . ضمانت نامه را صادر کنید-11
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  ودر دفتر گزارش روزانه یادداشت کنیدفوق را موارد  -12

 6شکل شماره

                                      601 
      

  
  

                          6019                 6013 
  
  

                                              6012 
  
  

                                             6011 
  

    BUS 63 
  
  



 ١٥

   کیلوولت63 دستورالعمل وصل خط - 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بنویسید و ضمانت نامه را یاطل کنیدخط را برای وصل  مانور  دستورالعمل-1
  . هماهنگی الزم را بعمل آورید با دیسپاچینگ -2
  .باطل کنیدرا ضمانت نامه  با درخواست از پست مقابل -3
کـارت  ید که هر سه بازوی آن بـاز باشـد سـپس              را باز کنید و بررسی کن       6019 شماره     به  601ت خط   را سکسیونر -4

  .نمائید قفل  در حالت بازیونر ارت را  سکس برداشته و  رااخطار
کـارت  سـپس   را ببندید و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونر بـسته باشـد    6013 به شماره   601سکسیونر خط    -5

  .نمائید در حالت بسته قفل  سکسیونر را  برداشته و رااخطار
  . مقابل هماهنگی کنیدپست  با 601 خط دیسپاچینگ رسانده و جهت وصل  اطالع مراتب را به -6
  .کنیدبررسی   از محل وصل کنید و نشان دهنده وضعیت وصل بریکر را را 6012 شماره   به601 بریکر خط -7
  . سه فاز را بررسی کنیدهر و جریان ولتاژ -8
  . را در دفتر گزارش روزانه یادداشت نمائید 601زمان وصل و بار خط  -9

  . به دیسپاچینگ اطالع دهید-10

                                      601 
      

  
  

                          6019                 6013 
  
  

                                              6012 
  
  

                                             6011 
  

    BUS 63 
  
  

 7شکل شماره



 ١٦

در صورت وجود                         کیلوولت63 دستورالعمل قطع سکسیونر باس سکشن - 13
  بریکر باس سکشن

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .تنظیم نمائید  6812برای کار بر روی بریکر صرفاً  و ضمانت نامه را بنویسید دستورالعمل مانور را -1
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید -2
 کنید و از نزدیک نشان دهنـده وضـعیت قطـع آنـرا  بـرای               را قطع     6812 کیلوولت به شماره     63 سکشن   بریکر باس  -3

  .اطمینان از قطع بریکر بررسی کنید
 کـارت  ، بـازوی آنهـا  از بـاز شـدن هـر سـه      اطمینان    ضمن  را باز کنید و     6811و    6810 باس سکشن    های سکسیونر -4

  .د را  قفل نمائیربوطه  نصب و مکانیزم مها آن عملگراخطار را روی دسته
  . را ارت موقت ببندید6812 دو طرف بریکر -5
  .ات حصار کشی نمائید گروه تعمیررا برای  6812 بریکر  را نصب و محیط محدود بهعالئم هشداردهنده -6

  8شمارهشکل
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 ١٧

  . ضمانت نامه را صادر کنید-7
  .دهید  و به دیسپاچینگ اطالع  کنیدموارد فوق را در دفتر گزارش روزانه یادداشت  -8
  
  

در صورت وجود                         کیلوولت63 سکسیونر باس سکشن وصل دستورالعمل - 14
  بریکر باس سکشن

    
  8با توجه به  شکل 

  .کنید باطلضمانت نامه را  بنویسید و  دستورالعمل مانور را-1
  .چینگ هماهنگی الزم را بعمل آوریدبا دیسپا -2
  . بردارید6812بریکر ارتهای موقت را از طرفین  -3
  .محصور کننده را از محیط کار جمع آوری کنیدلوازم  عالئم هشدار دهنده و -4
 سـه بـازوی   بندید و بررسی کنید که هـر   را  ب6811 و 6810 شماره هایهای طرفین بریکر باس سکشن به  سکسیونر -5

  .ها را  قفل کنید محور آنآنها بسته باشد سپس
  . کنیدهنده وضعیت وصل آنرا در محل بررسینید و نشان درا وصل ک  6812شماره به   بریکر باس سکشن -6
  .اطالع دهید به دیسپاچینگ  و در دفتر گزارش روزانه ثبت نمایید فوق را  موارد-7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

                       نداشتندر صورت   کیلوولت63 دستورالعمل قطع سکسیونر باس سکشن - 15
  بریکر باس سکشن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و سکسیونرهای ) 62BUS (شماره دو کیلوولت 63 تعمیرات بر روی باسبار انجاماین مانور برای 
  . انجام می شود دن می باش6421 و 6051 آن که در این مثال متصل به

  . نمائیدنظیمبنویسید و ضمانت نامه را ت  دستورالعمل مانور را-1
  . بعمل آورید  با دیسپاچینگ هماهنگی الزم را-2
  .بسنجید T1 ترانسبار دهی   بار پست را با ظرفیت کل-3
اهنگی  کیلوولت خروجی کـافی نباشـد بـا همـ          20  فیدرهای  تمام    بار  برای تامین  T1  ترانس در صورتی که ظرفیت      -4

ظرفیـت    پست در حـد       تا بار    کنید کیلوولت مشخص شده را قطع       20 فیدرهای   ،  دیسپاچینگ و عملیات برق شهرستان      
  .قبل از قطع یادداشت کنید  زمان قطع و بار فیدرها را.  ترانس محدود گردد باردهی این

  .  قرار  دهیدT1را روی ترانس تغذیه داخلی پست  -5
  . کنترل تپ چنجر ترانسها را روی حالت دستی قرار دهید-6

 9شکل شماره
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 ١٩

   با هماهنگی  بی بار باشد باس  طرف  یک باید  حتماً   6810 باس سکشن شماره   سکسیونر  برای بازکردن چون -7
 و بریکـر    6422 به شـماره     T2  کیلوولت 63و بریکر   4422 شماره    به T2کیلوولت   20 بریکر  قطع    به نسبت دیسپاچینگ  

  . نماییداقدام  6052  شماره به 605خط  کیلوولت 63

  .کنیدتنظیم را با استفاده از تغییر تپ  T1 کیلو ولت 20 ولتاژ خروجی-8
  .زانه یادداشت کنید را در دفتر گزارش روT2 ، و ترانس قدرت 605مان قطع و بار خط  ز-9

  . کنیداطمینان حاصل محل  در 6422  و 6052های   بریکر قطع وضعیت از-10
پس از اطمینان از باز شدن هر سه تیغه آن نـسبت بـه قفـل دسـته عملگـر آن و نـصب                        .   را باز کنید    6053 سکسیونر -11

  .اقدام نموده و این سکسیونر را بعنوان یکی از نقاط تضمین در ضمانت نامه مشخص کنیدکارت اخطار 
پس از اطمینان از باز شدن هر سه تیغه آن نسبت به قفل دسته عملگر آن . را باز کنید  6810  باس سکشن سکسیونر -12

  .ر ضمانت نامه مشخص کنیدو نصب کارت اخطار اقدام نموده و این سکسیونر را بعنوان یکی از نقاط تضمین د
   . درب سلول را قفل کنید را از سلول خارج کنید و4422ریکر  ب-13
  . مشخص شده اند را ارت موقت ببندید9شماره    که در شکلP  و M  ،  N نقاط -14
  . محدوده انجام کار را حصارکشی کنید و عالئم هشدار دهنده را نصب نمائید-15
  .ید ضمانت نامه را صادر کن-16
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  وفتر گزارش روزانه یادداشت کنید ددرفوق را  موارد -17
  

                      نداشتندر صورت   کیلوولت63سکسیونر باس سکشن وصل  دستورالعمل - 16
  بریکر باس سکشن

  
  .تنظیم کنید  دستورالعمل مانور را-1
  .آوریدچینگ هماهنگی الزم را بعمل با دیسپا -2
  .باطل کنیدضمانت نامه را  -3
  .  را برداریدP و M ، N ارتهای موقت نصب شده در نقاط -4
  .محصور کننده را از محیط کار جمع آوری کنیدلوازم  عالئم هشدار دهنده و – 5
 62BUS و سکسیونرهای متصل بـه باسـبار         6810 ، سکسیونر باس سکشن به شماره        6053 سکسیونر خط به شماره      -6

  .ها را  قفل کنید محور آن سه بازوی آنها بسته باشد سپسو بررسی کنید که هر  را ببندید 6421 و 6051به شماره های 



 ٢٠

  .  کنیدبررسی  را در سلول مربوطه قرار دهید و ایندیکیشن استقرار آن را T2 مربوط به ترانس 4422 بریکر -7
   . کنید بررسی در محلن دهنده وضعیت وصل بریکر رانشا  و  را وصل کنید605  مربوط به خط 6052 بریکر -8
  .د را نرمال کنی T2تپ ترانس  -9

  . کنید بررسی در محلنشان دهنده وضعیت وصل بریکر را   را وصل کنید وT2  مربوط به ترانس 6422 بریکر -10
  . تپ ترانسها را با هم هماهنگ کنید-11
  .صل کنید  را و4422 به شماره T2 کیلو ولت 20 بریکر-12
  . ها را روی حالت اتوماتیک قرار دهید ترانسکنترل تپ چنجرکنید سپس  کیلو ولت را تنظیم 20 ولتاژ خروجی-13
 چنانچه از قبل فیدر یا فیدر هایی را جهت کنترل بار پست قطع کرده اید با هماهنگی دیسپاچینگ و عملیات بـرق                       -14

  .توزیع نسبت به وصل آنها اقدام نمائید
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  وفتر گزارش روزانه یادداشت کنیدددر فوق را ارد  مو-15



 ٢١

  صورت امکان در یلوولتک 20 خط طریقازکیلوولت 20/63پست  دنار کردبرق دستورالعمل -17

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ایـن کـار را از طریـق        لوولت جهت برقدار کردن پست استفاده کـرد        کی 63 از خط     به هر دلیل نتوان    اگر

  .دهید  توزیع انجام اکیپ عملیات هماهنگیبا) 401در این مثال خط ( کیلو ولت20وطخطیکی از

  . دستورالعمل مانور را تکمیل کنید-1
  .آورید بعمل و اداره عملیات توزیع چینگ با دیسپاهماهنگی الزم را  -2
  .دناقد ولتاژ باش ف  فیدرهاه همهکنیدک  کیلوولت خروجی را قطع کرده و بررسی20همه فیدرهای -3
  . را قطع کنید 4412  شماره  بهنس قدرتا بریکر اینکامینگ تر-4
  . کنیدرا در محل بررسیقطع آن وضعیت را قطع کنید و  6412به شماره  کیلوولت ترانس قدرت 63 بریکر -5
د که هر سـه بـازوی    را باز کنید و بررسی کنی      6411 کیلوولت ترانس قدرت به شماره       63 بار سکسیونر متصل به باس    -6

  .سکسیونر باز باشداین 
 قرار   401  کیلوولت 20هایی که در طول خط      کسیونر   یا س  لیات شرکت توزیع برای بستن جمپر      مقابل و عم   ت با پس  -7

  . کنیدهماهنگی  ارتباط دو پست جهتدارند ، 
 . دارای ولتـاژ باشـد  آن ه فـاز  بررسی کنید که هر سـ   را وصل کنید و   4012  به شماره     401 کیلوولت   20 بریکر خط  -8

  . کیلوولت برقدار می شود20توجه کنید که با وصل این بریکر باسبار 

 10شکل شماره

          BUS 63 
                       

                                                          6411   
                       

                                                           6412  
  
  

                                             T1  
  
  
  
  

                                           4412  
  
  
  

                                                                                           4012   
  
  
  
  
  
  

                                                                                   401 



 ٢٢

  .ال کنیدنرم را  و تپ دستی قرار دهیدروی حالت را ترانس تپ چنجر کنترل -9
  .آنرا از مدار خارج کنید،   کیلوولت20 روی باسبار  Under Voltageدر صورت وجود رله  -10
وصل کنید و ترانس قـدرت را  جهت تامین تغذیه داخلی پست     را    4412شماره  به   کیلوولت اینکامینگ    20 بریکر   -11
  .ار نمائیدبرقد

 همـاهنگی دیـسپاچینگ بـه ترتیـب          کیلوولـت را بـا     20فیدرهای   دیگر    ،   401  باتوجه به ظرفیت خط تغذیه کننده      -12
  . کنیدار برقد

  .ت را بعد از وصل در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید کیلوول20 ی همه مانورها و بار فیدرها-13
  .اطالع دهید  دیسپاچینگ  به را موارد فوق-14
  

   کلیدی5/1ه بندی ینشدر کیلوولت 230 دستورالعمل قطع خط - 18
  
  
  
  
  
  
  
  
  .دستور العمل مانور را تکمیل کنید -1
  .اچینگ هماهنگی کنیدپبا دیس -2
  . نیز بنام خود ضمانت نامه بگیرید پست مقابل و از کنیدنظیم تت کننده برای درخواسضمانت نامه را -3
  .مد نظرمی باشد  801کیلوولت شماره 230 مثال خط در این. ت کنید شا خط مورد نظر را قبل از قطع یاددبار -4
 قطـع   وضـعیت نـشان دهنـده     و    را قطـع کنیـد        8812  و    8012شـماره هـای     بـه     801 کیلو ولت خط     230 بریکرهای   -5

 .د  کنیبررسی محل در  را بریکرهای فوق

  .که صفر باشد کنید توجهخط  فاز هر سه  ولتاژ و باربه  -6
   دسته سپس باز باشد باز کنید و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونر را  8013به شماره   801 خط  سکسیونر-7

 11شکل شماره

Line 801                 8013                                                                          8023                       Line 802 
  
  
                                  8019                                                                                   8029   
  
  

                     8011               8014          8811               8814          8024              8021 
  
   
                                   8012                                 8812                                8022 

   BUS1                                                                                                                                    BUS2 
  



 ٢٣

  .دکنی نصبمناسب را اخطار کارت را  قفل و عملگر آن
  و اطمینـان از    با فـاز متـر     فازهارا پس از تست       8019  شماره ارت   ست مقابل سکسیونر  پ پاچینگ و نگی دیس با هماه  -8

کارت   قفل و آنرادسته عملگر  ، سپسارت بسته باشد   ببندید و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونر         ، بی برقی خط  
  .د نصب کنیمناسباخطار 

  8012هـای     کیلوولت شـماره   230لوولت با مجوز دیسپاچینگ بریکرهای    کی230 هایبارباسبی  جهت تکمیل نمودن     -9
  .را وصل کنید  8812و 

 . ضمانت نامه را صادر کنید-10

  . و به دیسپاچینگ اطالع دهیددر دفتر گزارش روزانه یادداشت کنیدفوق را  موارد -11
  

   کلیدی5/1شینه بندی در کیلوولت 230دستورالعمل وصل خط- 19
  
  11 شکل  با توجه به 

  .دستورالعمل مانور را تکمیل کنید  -1
  . با دیسپاچینگ هماهنگی کنید-2
  ) می باشد 801خط مورد نظر شماره  (. باطل کنید خود و پست مقابل را در پست ها ضمانت نامه-3
)  وصل باشـند    کیلوولت 230 بارباسبی  جهت تکمیل   که ممکن است      (8812 و   8012 در صورت وصل بریکر های       -4

  . کنیدبررسیدر محل  را قطع و وضعیت قطع بریکرها را آنها
  .درا  قفل کنی محور آن سپسه هر سه بازوی آن باز باشدرا باز کنید و بررسی کنید ک  8019شماره  سکسیونر ارت  -5
  .د کنیرا  قفل محور آن با اطمینان از بسته بودن هر سه  بازوی آن را ببندید و  8013 به شماره   سکسیونر خط-6
  . را به اطالع دیسپاچینگ رسانده و جهت وصل بریکرهای خط با پست مقابل هماهنگی نماییدمراتب  -7
 را وصـل کنیـد و نـشان دهنـده وضـعیت              8812 و   8012 کیلوولت   230 در صورت آمادگی پست مقابل بریکرهای        -8

  . کنید سپس ولتاژ و آمپر هر سه فاز را کنترلوصل بریکرهای فوق را بررسی کنید
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  و زمان وصل و بار خط را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید-9
  
  
  



 ٢٤

   کیلوولت63/230 دستورالعمل قطع ترانس قدرت - 20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .در این مثال قطع ترانس قدرت شماره یک مد نظر می باشد : توجه 
  . دستورالعمل مانور را تکمیل کنید-1
  . با دیسپاچینگ هماهنگی کنید-2
  . کنیدنظیم ضمانت نامه را ت-3

 12ارهشکل شم

61BUS                                                   6811               6814                                                                     62BUS      
  

                                                             6810                6820 
                                                                     

  
6024       6021          6414        6411                         6424         6421       6824      6821        6014     6011 

  
                                                              6410                                                          6822 

  
                                  6415                    6412 

6416                                                                
                                                                

                                  6419 
  

                                                                         SS1 
  

                                                 T1                                              T2 
  
  

                                       8419               8416 
  
  
  
  

                                  8412    
  
  
  

                                    8812 
  
  
  

                                    8012 
  
  
  
  
  
  

                                                        801 



 ٢٥

) کیلوولـت 63خطـوط   ( در صورتی که بـار پـست        ، با هم جمع بزنید   ا     کیلوولت ر  63/230 ترانسهای قدرت    بارکلیه -4
  .کسب تکلیف به دیسپاچینگ اطالع دهیدبرای  است که در مدار می مانند ،بیشتر از ظرفیت ترانس های قدرتی 

  . روی ترانسی که در مدار می ماند انتقال دهید را  تغذیه داخلی پست -5
  .تپ چنجر ترانسهای قدرت را روی حالت دستی قرار دهید کنترل -6
بریکـر در    ایـن     نشان دهنـده وضـعیت قطـع        به  را قطع کنید و     6412 به شماره    T1 کیلوولت ترانس قدرت     63بریکر -7

  . کنیدمحل توجه
  .ند را تنظیم نمائید ولتاژ خروجی ترانس های قدرتی که در مدار می مان،  تغییر تپ با استفاده از-8
  .یدل از قطع را یادداشت کنبقT1   زمان قطع و بار ترانس قدرت -9

 را قطـع کنیـد و نـشان دهنـده      8812و   8412 هایبه شمارهT1  کیلوولت مربوط به ترانس قدرت230 بریکرهای -10
  . کنیدبررسیاز محل ا را بریکرهاین وضعیت قطع 

ه هر سه بـازوی   را باز کنید و بررسی کنید ک 8416 به شماره T1  کیلوولت مربوط به ترانس230 یونر طرف سکس-11
  . دسته عملگر آنرا  قفل کنید نصب و اخطار کارتسکسیونر باز باشد سپساین 
ا باز کنید و بررسی کنید که هر سـه بـازوی             ر  6416به شماره    T1  کیلوولت مربوط به ترانس      63طرف   سکسیونر   -12

  .ددسته عملگر آنرا قفل کنی نصب و  اخطار  کارت سپس این سکسیونر باز باشد
  .د را خارج کنی SS1فیوزهای ترانس مصرف داخلی  -13
  . و قفل باشدباز  6415شماره  به  کیلوولت ترانس قدرت 63اطمینان حاصل کنید که سکسیونر بای پس بریکر  -14
 بـسته  را ببندید و بررسی کنید که هر سه بـازوی آن   6419 شماره بهT1 کیلوولت ترانس63سکسیونر ارت طرف  -15

  . دسته عملگر آنرا قفل کنید وسپس کارت اخطار نصب باشد
 راببندید و بررسی کنید که هر سه بـازوی    8419شماره   به    T1 کیلوولت ترانس قدرت     230 سکسیونر ارت طرف     -16
  . دسته عملگر آنرا قفل کنید نصب و  اخطارکارتسپس   ، باشد ته بسآن
  . را وصل کنید 8812 و 8412 دیسپاچینگ بریکرهای  کیلوولت با مجوز230  باسبارتکمیل  بینیاز به در صورت  -17
  .نصب کنیدرا محدوده انجام کار را حصارکشی و عالئم هشدار دهنده  -18
  . ضمانت نامه را صادر کنید-19
  . در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنیدشرح عملیات را  -20
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید -21



 ٢٦

  کیلوولت 63/230تدستورالعمل وصل ترانس قدر  - 21
  

  12 شکل با توجه به 
  . دستورالعمل مانور را تکمیل کنید-1
  . با دیسپاچینگ هماهنگی نمایید-2
  . را باطل کنید نامه ضمانت -3
  . کار جمع آوری نمائید را از محیطمحصور کنندهلوازم  و داردهنده عالئم هش-4
 قطع کنید و نشان دهنـده وضـعیت         ) کیلوولت230  باسبار تکمیل بودن بی  درصورت   ( را  8812 و   8412بریکرهای   -5

  . کنیدبررسی محل  درقطع بریکرها را 
  .دز کنید و محور آن را قفل کنی با را 8419شماره  به  T1 کیلوولت ترانس 230سکسیونر ارت طرف  -6
  .د را  قفل کنی را باز کنید و محور آن 6419شماره  به  T1 کیلوولت ترانس 63 سکسیونر ارت طرف -7
  .  را در جای خود قرار دهید SS1 فیوزهای ترانس مصرف داخلی -8
 باشـد سه بازوی آن بسته      هر   ه   و بررسی کنید ک    ببندید را    6416شماره  به     T1 کیلوولت ترانس    63سکسیونر طرف    -9

  .د دسته عمل کننده آنرا قفل کنی سپس
 و بررسی کنید که هر سـه بـازوی سکـسیونر            ببندید را    8416شماره   به    T1 کیلوولت ترانس    230 سکسیونر طرف  -10

  .، سپس دسته عمل کننده آنرا قفل کنیدباشد بسته 
  .د را  نرمال کنیT1  ترانس تپ-11
  . کنید توجهنشان دهنده وضعیت وصل آنهابه نید و  را وصل ک 8812 و 8412  کیلوولت شماره230بریکرهای  -12
  . را با تپ ترانس های قدرت دیگر هماهنگ کنیدT1 ترانس  تپ ،زفرمان دستی ا  استفاده با -13
را آنـ ل   را وصل کنید و نـشان دهنـده وضـعیت وصـ             6412شماره   به    T1 کیلوولت ترانس قدرت     63بریکر طرف    -14

  . کنیدبررسی
 را  ترانـسها کنترل تپ چنجـر  تنظیم کنید و سپس پ  کیلوولت را به وسیله تغییر ت  63ولتاژ   T1ترانس  بعد از وصل     -15

  .روی حالت اتوماتیک قرار دهید
  .را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید  T1 زمان وصل و بار ترانس قدرت -16
  .د  به دیسپاچینگ اطالع دهی -17



 ٢٧

                 با باسبار 230/63KV درپست ،63KV  دستورالعمل بی برق کردن باسبار اصلی- 22
  )رزروانتقال باس اصلی به (رزرواصلی و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .د دستورالعمل مانور را تکمیل کنی-1
  . با دیسپاچینگ هماهنگی نمایید-2
  . کنیدنظیم نامه را تضمانت -3
   در این مثال به   رزرو باس  متصل به سکسیونرهایکلیه  بازبودن  و 6822  شمارهبه  باس کوپلر  یکر بر از قطع -4

 13شکل شماره

61BUS                                                   6811   6812   6814                                                                      62BUS      
  

                                                             6810                6820 
                                                                     

  
6024       6021          6414        6411                         6424         6421       6824      6821        6014     6011 

  
                                                              6410                                                          6822 

  
                                  6415                    6412 

6416                                                                
                                                                

                                  6419 
  

                                                                         SS1 
  

                                                 T1                                              T2 
  
  

                                       8419               8416 
  
  
  
  

                                  8412    
  
  
  

                                    8812 
  
  
  

                                    8012 
  
  
  
  
  
  

                                                        801 



 ٢٨

رزرو بـه شـماره هـای        و بسته بودن سکسیونرهای باس سکشن با س          6024 و   6414 ،   6424 ،   6824 ،   6014شماره های   
  .  اطمینان حاصل کنید 6820 و 6810

 از بسته بودن هـر سـه بـازوی آنهـا             و را ببندید   6824و 6821  های پلر به شماره  سکسیونرهای طرفین بریکر باس کو     -5
                                       .کنید اطمینان حاصل 

  .را بررسی کنیدآن را وصل کنید و نشان دهنده وضعیت وصل  6822 بریکر باس کوپلر به شماره -6
 را ببندیـد و بررسـی کنیـد         ، سکسیونرمتصل به باس رزرو       کیلوولت   63خطوطنسها و   ر اعم از فیدر ترا     برای هر فید   -7

بـرای  .  سکسیونر متصل به باس اصلی همان فیـدر را بـاز کنیـد    بسته باشد سپس بالفاصله سیونرسکاین  که هر سه بازوی     
ترتیـب بـرای همـه       از ابتدای باسبار شروع کرده و عملیات جابجـایی بـار را بـه                 ،   پیشگیری از بروز خطا در انجام مانور      

  .انتهای باسبار ادامه دهید فیدرها تا
  . کنید توجهآننشان دهنده وضعیت قطع به را قطع کنید و   6822بریکر باس کوپلر به شماره  -8
  را باز کنید و از باز  بودن هر سـه بـازوی آنهـا                 6824 و 6821 های   سکسیونرهای طرفین بریکر باس کوپلر به شماره       -9

  .                                     نید اطمینان حاصل ک
  .درا قفل کنیها  محورآن نصب و اصلی کارت اخطار بار باس بهی متصل سکسیونرهاروی کلیه -10
  .ه انجام کار را از دو طرف ارت کنیدمحدود -11
  . ضمانت نامه را صادر کنید-12
  . همه مانورها را در دفتر گزارش روزانه یادداشت نمایید-13
  . به دیسپاچینگ اطالع دهید-14



 ٢٩

                 با باسبار 230/63KV درپست ،63KV  کردن باسبار اصلیبرقدار دستورالعمل - 23
  )رزرو به اصلیانتقال باس (رزرواصلی و 

  
  13با توجه به شکل 

  . کنید تنظیم را ـ دستورالعمل مانور1
  . الزم را بعمل آورید هماهنگی با دیسپاچینگ  ـ2
  . را باطل کنید ـ ضمانت نامه3
  .اقدام نمائید    کاروازم کار و ایمنی و پاکسازی محیطجمع آوری ل نسبت به   ـ4
 ، 6821،  6011شـماره هـای   بـه   و سکسیونرهای متصل به باس اصلی 6822شماره به از باز بودن بریکر باس کوپلر    ـ 5

 و وصـل  6814 و 6811باس سکشن به شـماره  بریکر طرفین  و همچنین بسته بودن سکسیونرهای 6021 و  6411 ،   6421
  .  اطمینان حاصل کنید6812بودن بریکر باس سکشن به شماره 

ایـن  را ببندید و بررسی کنید کـه هـر سـه بـازوی       6824 و 6821 شماره  به بریکر باس کوپلرینطرفهای  ـ سکسیونر  6
  . بسته باشدها سکسیونر

  . کنید توجهنشان دهنده وضعیت وصل آنبه ید و  را وصل کن6822 شماره به بریکر باس کوپلر   ـ7
  .دبازکنی  آنرا فرعی  باس  سکسیونربالفاصله بسته و را  فیدر هراصلی  باسسکسیونر  ،بار باسی ترتیب از ابتدا  ـ به8
  . کنید توجهآننشان دهنده وضعیت قطع به  را قطع کنید و 6822 ـ بریکر باس کوپلر به شماره 9

  .ها باز باشدوی آن را باز کنید و بررسی کنید هر سه باز6824 و 6821ـ سکسیونرطرفین بریکرباس کوپلر به شماره  10
  . همه مانورها را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید  ـ11
  . ـ به دیسپاچینگ اطالع دهید12



 ٣٠

   استفاده از سکسیونر بای پس دستورالعمل- 24
 به منظور عـدم اعمـال       و اصلی و  رزرو     در شینه بندی    ،  یکر یک خط    در صورت وجود اشکال در بر     

مـورد   در ایـن مثـال       .مـانور زیـر را انجـام مـی دهـیم            نر بای پس    وبا استفاده از سکسی    ،خاموشی  
  . می باشد 603بریکر خط معیوب 

  : اگر آرایش شینه ها به شکل زیر باشد –الف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .ل کنید دستورالعمل مانور را تکمی-1
  . با دیسپاچینگ هماهنگی نمایید-2
  . کنیدرا تنظیمنامه ضمانت  -3
    63فیـدر هـای      کلیـه   ترانـسها و     نر های متصل به باسبار رزرو      و سکسیو  6822از بازبودن بریکر باس کوپلر به شماره       -4
  .د اطمینان حاصل نمائی ) 6044 و 6034 های شماره در این شکل  سکسیونرهای ( 
 د و بررسی کنیـد کـه هـر سـه بـازوی             را ببندی   6824 و   6821  های شمارهبه   کوپلر طرفین بریکر باس  ونرهای   سکسی -5

  .سکسیونر ها بسته باشد این 
  . کنید توجهنشان دهنده وضعیت وصل آنبه نید و  را وصل ک 6822شماره  به کوپلر  بریکر باس-6
  . بسته باشدررسی کنید که هر سه بازوی آن را ببندید و ب6034 شماره  به603 خط بار رزروسسکسیونر متصل به با -7

 14شکل شماره

                                                                6822      6821 
  

     61BUS 
  
                      6031                       6041 

                                                                                  6824 
           6034                       6044 

  
  
  
                  6030                        6040 
  

                 6032             6035    6042             6045 
  

                        
                 6033                         6043 

  
                                      6039                       6049  

  
  
      Line 603                              Line 604                        



 ٣١

  . باز باشد آنرا بازکنید و بررسی کنید که هر سه بازوی  6031 شمارهبه  603خط  اصلی بارسیونر متصل به باس سک-8
  .باشد سکسیونر بسته  این  ی هر سه بازو که را ببندید و بررسی کنید 6035 به شماره 603 سکسیونر بای پس خط -9

ایـن  باز کنید و بررسـی کنیـد هـر سـه بـازوی      را   6033 و 6030  های   به شماره   6032بریکر   طرفین   های سکسیونر -10
  .سپس نسبت به قفل دسته عملگر آنها و نصب کارت اخطار اقدام نمائید کامال باز شوند سکسیونر ها 

  .ی کنید و به گروه تعمیرات تحویل دهید شتن ارت موقت ، حصارک  را پس از بس6032 طرفین بریکر معیوب -11
  . ضمانت نامه را صادر کنید-12
  .دیسپاچینگ اطالع دهید دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید و به را در شرح عملیات فوق -13

  : اگر آرایش شینه ها بصورت زیر باشد -ب
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . دستورالعمل مانور را تکمیل کنید-1
  .اهنگی نمایید با دیسپاچینگ هم-2
  . کنیدنظیم را ت نامهضمانت -3
  . اطمینان حاصل کنید 6822  کیلوولت شماره63 از بازبودن بریکر باس کوپلر -4
ایـن   را ببندید و بررسی کنیـد کـه هـر سـه بـازوی                 6824 و   6821سکسیونرهای طرفین بریکر باس کوپلر به شماره         -5

  .سکسیونر ها بسته باشد

 15شکل شماره

                                                                                 6822    6821 
  
 61BUS 

  
  

                                                                                   6824 
  

62BUS 
  
  

                 6031                        6041 
  
  

                 6032            6034    6042             6044     
  

                 6033                        6043 
  

                                       6039                        6049 
  
  
  
                       603                    604



 ٣٢

  . کنیدنید و به نشان دهنده وضعیت وصل آن توجهرا وصل ک  6822به شماره بریکر باس کوپلر  -6
  .سکسیونر بسته باشداین را ببندید و بررسی کنید هر سه بازوی    6034 به شماره  603خط سکسیونر بای پس  -7
ایـن  ازوی  بـاز کنیـد و بررسـی کنیـد هـر سـه بـ               را    6033 و   6031 به شماره های     6032سکسیونرهای طرفین بریکر     -8

  .سپس نسبت به قفل دسته عملگر آنها و نصب کارت اخطار اقدام نمائید ، کامال باز شوند سکسیونر ها 
  . را پس از بستن ارت موقت ، حصارکشی کنید و به گروه تعمیرات تحویل دهید6032طرفین بریکر معیوب  -9

  . ضمانت نامه را صادر کنید-10
  .دیسپاچینگ اطالع دهید ارش روزانه یادداشت کنید و بهدفتر گز را در شرح عملیات فوق -11
  

  یدر از بریکر باس کوپلر به بریکر اصلیفیک  دستورالعمل انتقال - 25
  

  :  باشد به صورت زیردیاگرامشماتیک اگر ) الف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  .دستورالعمل مانور را تکمیل کنید -1
  . با دیسپاچینگ هماهنگی نمایید-2
  .را باطل کنیدنامه ضمانت  -3

 16شکل شماره

                                                                 6822      6821 
  

     61BUS 
  
                      6031                       6041 

                                                                                  6824 
           6034                       6044 

  
  
  

                  6030                        6040 
  

                 6032             6035    6042             6045 
  

                        
                 6033                         6043 

  
                                      6039                       6049  

  
  
      Line 603                              Line 604                        



 ٣٣

  . را جمع آوری کنید لوازم محصور کننده  بردارید و 6032 ارتهای موقت را از طرفین بریکر -4
  . را ببندید و به بسته شدن هر سه بازوی آنها توجه کنید  6033 و 6030  شمارهبه   6032 طرفین بریکر  سکسیونرهای-5
  . کنید توجهآنوصل  نشان دهنده وضعیت به ا وصل کنید و ر 6032بریکر -6
  . باز باشد را باز کنید و بررسی کنید که هرسه بازوی آن 6035شماره سکسیونر بای پس  -7
  .بسته باشدرسی کنید که هر سه بازوی آن  را ببندید و بر 6031 شماره  به603سکسیونر متصل به باس اصلی خط  -8
  .باز باشدآن رسی کنید که هر سه بازوی از کنید و بر را ب 6034 به شماره 603 رزرو خط سکسیونر متصل به باس -9

  .کنیدرا بررسی یت قطع آن را قطع کنید و نشان دهنده وضع 6822بریکر باس کوپلر به شماره  -10
 را باز کنید و بررسی کنید که هر سه بـازوی   6824 و 6821  هایشمارهبه سکسیونرهای طرفین بریکر باس کوپلر       -11

  . باشدسکسیونرها بازاین 
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  و سایر موارد را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید زمان وصل بریکر و-12
  

  : باشد شماتیک نقشه بصورت زیراگر ) ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . دستورالعمل مانور را تکمیل کنید-1
  . با دیسپاچینگ هماهنگی نمایید-2

 17شکل شماره

                                                                                 6822    6821 
  
 61BUS 

  
  

                                                                                   6824 
  

62BUS 
  
  

                 6031                        6041 
  
  

                 6032            6034    6042             6044     
  

                 6033                        6043 
  

                                       6039                        6049 
  
  
  
                       603                    604



 ٣٤

   .را باطل کنیدنامه ضمانت  -3
  . را جمع آوری کنید لوازم محصور کننده  بردارید و 6032های موقت را از طرفین بریکر  ارت-4
 که هر سـه بـازوی سکـسیونرها          و بررسی کنید    را ببندید   6033 و   6031 شماره  به 6032سکسیونرهای طرفین بریکر     -5

  .بسته باشد
  . کنید آن توجهنشان دهنده وضعیت وصلبه و  را وصل کنید  6032بریکر  -6
  . باز باشدد که هر سه بازوی آنرا باز کنید و بررسی کنی 6034شماره سکسیونر بای پس  -7
  .کنید توجه وضعیت قطع آننشاندهنده به را قطع کنید و   6822شماره  به بریکر باس کوپلر -8
که هر سـه بـازوی      بررسی کنید    را باز کنید و       6824 و   6821های  شماره  به  سکسیونرهای طرفین بریکر باس کوپلر       -9
  .باشد ها بازآن

  .به دیسپاچینگ اطالع دهید وو سایر موارد را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید زمان وصل بریکر -10
  

ازخطوط  تعدادی غذیه ت  دستورالعمل- 26
  کیلوولت63/230پست در کیلوولت63خط یک وسیله به کیلوولت63

  
  
                    
  
  
  
  
  
  
  
  
 18شکل شماره 

61BUS 
  
  

62BUS 
  

6824            6821            6024               6021   6014              6011     6004             6001 
  
  

                                                                6020                         6010                          6000 
6822                 

                                                                6022                         6012                          6002 
 

                                                 
                                          6025            6023     6015             6013     6005             6003 

  
  

                                         6029                         6019                           6009 
  
  
  

                                                      602                            601                           600  



 ٣٥

 601 کیلوولت 63مجبور باشیم که خطوط  ، یا محدودیت ظرفیت ترانسها   ودلیل مشکالت فنیاگر به 

 .  از دستورالعمل زیر استفاده می کنیمتغذیه کنیم   600 کیلوولت 63 را از طریق خط 602و

  
  . کنیدنظیم ضمانت نامه را ت دستورالعمل مانور را تکمیل و-1
 پـست   .  و از وضعیت شـبکه مطلـع شـوید         هماهنگی کنید   600شماره   ه خط و پست مقابل ب     RDCبا دیسپاچینگ    -2

  .را داشته باشد  602 و 601 بایستی شرایط باردهی به دو خط  مذکور
 63ترانـسها و کلیـه فیـدرهای        وسکـسیونرهای متـصل بـه بـاس رزرو           6822  شـماره    دن بریکـر بـاس کـوپلر      از بازبو  -3

  . اطمینان حاصل کنید و بقیه فیدرها  6024 و 6014 ، 6004 های هبه شمار 18 کیلوولت بطور مثال در  شکل
 بررسی کنید که هر سه بازوی آنها       را ببندید و      6824 و  6821 های سکسیونرهای طرفین بریکر باس کوپلر به شماره       -4

  .بسته باشد
  .د کنیرا بررسینید و نشان دهنده وضعیت وصل آنرا وصل ک 6822بریکر باس کوپلر به شماره -5
 را   6024 و   6014 ،   6004 هـای   بـه شـماره    602و 601، 600 کیلوولت   63باس رزرو خطوط    سکسیونرهای متصل به     -6

  .ببندید و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونرهای فوق بسته باشد
   را6021 و 6011 ، 6001 هـای   به شـماره 602 و601، 600 کیلوولت 63باس اصلی خطوط    سکسیونرهای متصل به     -7

  . باشد  باز و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونرهای فوقباز کنید
 از طریـق     602 و   601توجه کنید که با قطع این بریکر بار خطـوط           .  را قطع کنید      6822بریکر باس کوپلر به شماره       -8

  .تامین خواهد شد لذا  بالفاصله  میترهای هر سه فیدر را مورد بررسی قرار دهید  600خط 
 باز ررسی کنید که هر سه بازوی آنها را باز کنید و ب 6824 و  6821کسیونرهای طرفین بریکر باس کوپلر به شماره      س -9

  .باشد
  را بـه دیـسپاچینگ  602و 601 و بار خطوط تغذیه شـونده بـه شـماره       600 کیلوولت تغذیه کننده شماره    63بار خط    -10

RDCطالع دهید  ا.  
  .وزانه یادداشت کنیدهمه موارد را در دفتر گزارش ر -11



 ٣٦

  کیلوولت همدان 400 دستورالعمل قطع و ارت خط- 27
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . هماهنگی کنیدبا دیسپاچینگ  دستورالعمل مانور را بنویسید و-1

   19 شکل شماره

                                T1                       T2                                          
     
  
  
  
  
  

             8412                    8422 
  
  

            8812                     8822 
  
  

             8104                     8094 
           8102                      8092 

            8101                     8091 
  
  

                                                                                                  8436                       8446    
  

                                                                                              8439       8449 
  
  
  

                                                        R3                                         T3          T4                                            R4 
                                                                       4432                                                                4442                          

  
  
  

                                                                
                                                                          9439                9436            9446              9449               

  
                                                91BUS   

                                                                      9431    
                                                                       9432 

                                                                                                                     9811 
                                                                       9434  

                                                                       9821 
                                                                                                                     9812                                                    

                                                                       9822                                      9814                                 
  

                                9326               9323                      9824           9351  
             R                                                                                 

                                                                                                       9352 
                       93269                        9329                                        9354 

                                                  
                                                           92BUS                                                        9353 

                                                                                                          9359 
  

                                        932                                                                           935 
آبادهمدان خرم



 ٣٧

  . و از پست مقابل به نام خود ضمانت نامه بگیرید کنیدنظیم تضمانت نامه را برای درخواست کننده -2
 قطـع   ضـعیت    و  نشاندهنده را قطع کنید و     9352 و   9822بریکرهای شماره   ار خط را یادداشت کنید  سپس        ان و ب  زم -3

  .آنها را بررسی کنید 
  .است هر سه فاز فاقد ولتاژ   و قطع گردیده استت مقابل نیز پسخط ازاطمینان حاصل کنید که  -4
را باز کنید و بررسی کنید کـه          9326 به شماره   400 اکتور و سکسیونر ر   9323 همدان به شماره   400سکسیونر خط    -5

  .سکسیونرها باز باشداین هر سه بازوی 
  . دهیداطالع به دیسپاچینگ  ،مقابل جهت بستن سکسیونرهای ارتدر صورت آمادگی پست  -6
  . بسته باشدسی کنید که هر سه بازوی ارت را ببندید و برر 9329سکسیونر ارت خط به شماره  -7
  .امه را صادر کنید ضمانت ن-8
را وصـل      9352 و   9822 بـه شـماره      بریکرهای خط   ،    کیلوولت 400 باسبارهای   بیردن  در صورت نیاز به کامل ک      -9

  . کنید دهنده وضعیت وصل بریکرها توجهنشانبه کنید و 
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید  وهمه مانورها رادر دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید -10
  

   کیلوولت همدان 400رالعمل وصل خط  دستو- 28
  19شکل مطابق 

  . را تکمیل کنید دستورالعمل مانور-1
  .بعمل آوریدالزم را  هماهنگیبا دیسپاچینگ  -2
  .مقابل باطل کنید خود و پست را در پست  ها ضمانت نامه -3
بـه  را قطـع کنیـد و        9352 و   9822 بـه شـماره     بریکرهای خط    ،  کیلوولت 400باسبارهای  بی  در صورت کامل بودن      -4

  . کنید توجهآنهانشان دهنده وضعیت قطع 
  .باشد  بازسی کنید که هر سه بازوی ارتبرر  را باز کنید و9329 سکسیونر ارت خط به شماره-5
) دیسپاچینگ اجازهدرصورت  (  را    9326 کیلوولت به شماره   400 و سکسیونر راکتور   9323 به شماره  سکسیونر خط  -6

  .سکسیونرها بسته باشداین  کنید که هر سه بازوی ببندید و بررسی
  .با دیسپاچینگ تماس گرفته و آمادگی خود را جهت وصل بریکرهای خط اعالم نمائید -7
  .ولتاژ هر سه فاز راکنترل کنید،  در صورت دریافت ولتاژ از پست مقابل با استفاده از کلید سلکتوری -8
  . کنید دهنده وضعیت وصل بریکرها توجه نشان بهرا وصل کنید و 9352 و 9822   شمارهبریکرهای خط به -9



 ٣٨

  .به دیسپاچینگ اطالع دهید وزمان وصل بریکرها و بارخط را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنید -10
  

  کیلوولت خرم آباد 400دستورالعمل قطع خط - 29
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  20 شکل شماره



 ٣٩

  .دستورالعمل مانور راتکمیل کنید -1
  .کنیدهماهنگی ا دیسپاچینگ  ب-2
  . و از پست مقابل به نام خود ضمانت نامه بگیرید  کنیدنظیم تضمانت نامه را برای درخواست کننده -3
  . کنیدها توجهنشان دهنده وضعیت قطع آنبه طع کنید و  را ق 9812 و 9352شماره  به بریکرهای خط  -4
  .داشت کنیدزمان قطع بریکرها و بارخط را قبل از قطع یاد -5
  .دناطمینان حاصل کنید که هر سه فاز خط فاقد ولتاژ می باش -6
  . باز باشدآنرا باز کنید و بررسی کنید که هر سه بازوی  9353سکسیونر خط مورد نظر به شماره  -7
  . اعالم کنیدی خود را جهت بستن سکسیونر ارتبه دیسپاچینگ اطالع دهید و آمادگ -8
  . بسته باشدآنبازوی سه  را ببندید و بررسی کنید هر9359 شماره  بهسکسیونر ارت خط  -9

  . ضمانت نامه را صادر کنید-10
 را وصل کنیـد و نـشان       9812 و   9352شماره   ای، بریکره  کیلو ولت    400  باسبار  بی درصورت نیاز به کامل کردن     -10

  . را مورد بررسی قرار دهید آنهادهنده وضعیت وصل
  .دفتر گزارش روزانه یادداشت نمائید همه موارد را در -11
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید -12



 ٤٠

   کیلوولت خرم آباد400دستورالعمل وصل خط - 30
  20شکل  با توجه به

  . دستورالعمل مانور راتکمیل کنید-1
  .با دیسپاچینگ هماهنگی الزم را بعمل آورید -2
  .مقابل باطل کنید خود و پست را در پست  ها ضمانت نامه -3
نشان دهنـده وضـعیت     به  نید و    قطع ک    را 9812 و   9352  شماره  بریکرهای خط به    ،   باسباربی  بودن  درصورت کامل    -4

  . کنیدها توجهقطع آن
  .آن باز شود  ررسی کنید که هر سه بازویرا بازکنید و ب  9359  شمارهبه  سکسیونر ارت خط  -5
  .ه شود کنید که هر سه بازوی سکسیونر بسترا ببندید و بررسی  9353  شمارهسکسیونر خط به -6
  .با دیسپاچینگ تماس گرفته و آمادگی خود را جهت وصل بریکرهای خط اعالم نمائید -7
  . ولتاژ هر سه فاز راکنترل کنید ،درصورت دریافت ولتاژ از پست مقابل با استفاده از کلید سلکتوری -8
  .مورد بررسی قرار دهیدها را ید و نشان دهنده وضعیت وصل آنکنراوصل   9352 و 9812  به شمارهبریکرهای خط -9

  .در دفتر گزارش روزانه یادداشت نمائید  رال بریکرها و بار خط بعد از وصلزمان وص -10
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید -11



 ٤١

  کیلوولت  230/400 دستورالعمل قطع اتوترانس - 31
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 ٤٢

  )  ارائه می گرددT3  ورالعمل قطع اتو ترانسدر این مثال دست(
  .دستورالعمل مانور را تکمیل نمائید -1
  .الزم را با دیسپاچینگ بعمل آوریدهماهنگی  -2
  . کنیدنظیمضمانت نامه را ت -3
  اسـت    T4ظرفیت درصورتی که بار پست بیشتر از ،  را با هم جمع بزنیدکیلوولت 230/400بار اتوترانسهای قدرت -4
  .کنید هماهنگی    AOC دیسپاچینگ  با کسب تکلیفرایب

   .دهید  قرار T4 روی پست را  تغذیه داخلی -5
  . را روی حالت دستی قرار دهیدهاتپ چنجر اتوترانس کنترل -6
ایـن   نـشان دهنـده وضـعیت قطـع           بـه  را قطع کنیـد و      8102 و   8092به شماره  T3  به کیلوولت مربوط 230بریکرهای -7

  . کنیدبریکرها توجه
  .کنترل کنید را T4 وضعیت ولتاژ خروجی ، با استفاده از تغییر تپ -8
  .را یادداشت کنید  T3 قطع اتوترانس زمانزمان قطع و بار  -9

  .را نرمال کنید  T3  تپ -10
  ایـن   نشان دهنده وضـعیت قطـع       به را قطع کنید و     9822 و   9432به شماره    T3 کیلوولت مربوط به     400بریکرهای   -11

  . کنیدبریکرها توجه
  . باز باشدررسی کنید که هر سه بازوی آنبازکنید و ب  را 9436شماره  به T3کیلوولت   400سکسیونر طرف -12
  .را باز کنید و بررسی کنید که هر سه بازوی آن باز باشد  8436به شماره   T3 کیلوولت 230طرف  سکسیونر  -13
  . بسته باشد کنید که هر سه بازوی آنراببندید و بررسی  8439 شماره  به T3 کیلوولت 230سکسیونر ارت طرف -14
  . بسته باشدبررسی کنید که هر سه بازوی آن را ببندید و 9439شماره  به T3 کیلوولت 400سکسیونر ارت طرف -15
  .کشیدب را بیرون SS3فیوز کاردی مصرف داخلی  -16
  . ضمانت نامه را صادر کنید-17
 کیلوولـت 230 بریکرهـای  بـا مجـوز دیـسپاچینگ     کیلوولت  400 و 230 هایباسباربی   تکمیلدرصورت نیاز به -18

  .وصل کنید را 9432 و 9822   کیلوولت400و بریکرهای  8102 و 8092
  .در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنیدفوق را موارد  -19
  .به دیسپاچینگ اطالع دهید -20

  . بنا به نیاز شبکه قطع یا وصل می شود،T3   کیلوولت اتوترانس20اکتور  ر مربوط به4432بریکر  :توجه 



 ٤٣

  کیلوولت230/400 دستورالعمل وصل اتوترانس - 32
  

  )  ارائه می گرددT3   اتو ترانساین مثال دستورالعمل وصلدر (
  21با توجه به شکل 

  

  . کنیدمانور را تکمیلدستورالعمل  -1
  . ضمانت نامه را باطل کنید -2
  . هماهنگی کنید AOCاچینگ  با دیسپ-2
 را  9432 و 9822 ، 8102 ، 8092کیلوولـت بریکرهـای   400کیلوولـت و  230باسبارهایبی درصورت تکمیل بودن    -3

  . کنیدبریکرها توجهاین نشان دهنده وضعیت قطع به قطع کنید و 
  . باز باشدازوی ارتب را باز کنید و بررسی کنید هر سه 9439 کیلوولت به شماره 400سکسیونر ارت طرف  -4
  . باز باشدو بررسی کنید هر سه بازوی ارت را باز کنید  8439 کیلوولت به شماره 230سکسیونر ارت طرف  -5
  . را ببندید و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونر بسته باشد 8436 به شماره T3 کیلوولت 230سکسیونر طرف  -6
  . را ببندید و بررسی کنید که هر سه بازوی سکسیونر بسته باشد 9436 به شماره T3کیلوولت  400 سکسیونر طرف-7
  .  مطمئن شوید T3از نرمال بودن تپ  -8
هـا را مـورد     نیـد و نـشان دهنـده وضـعیت وصـل آن           راوصل ک   9822 و   9432شماره   به   T3 کیلوولت   400بریکرهای -9

  .بررسی قرار دهید
  . را یکسان کنید T4 و T3تپ  اتوترانسهای  -10
 هـا توجـه  نشان دهنده وضعیت وصـل آن به کنید و را وصل   8092 و 8102  به شمارهT3   کیلوولت230بریکرهای -11

  .کنید
  . نمائیدتنظیم هر دو اتوترانس را جهت تنظیم نمودن ولتاژ خروجی  تپ-12
  . را در دفتر گزارش روزانه یادداشت کنیدT3وصل و بار زمان  -13
  .یدبه دیسپاچینگ اطالع ده -14

  . کیلوولت در صورت نیاز شبکه با مجوز دیسپاچینگ قطع یا وصل می شود20اکتور ر  مربوط به 4432بریکر  :توجه 


