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 : هدف -١

آن و كـاهش  جهت ساماندهي به نحوه اعمـال خاموشـي هـا و مـديريت صـحيح      

  حوادث و انرژي توزيع نشده و بطور كلي مديريت دقيق خاموشي ها 
 

  :كاربرد  دامنه -٢

  )  واحد ايمني،  ديسپاچينگواحد ،   بهره برداريدفاتر نظارت بر ( بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت -

  در سطوح ولتاژي فشار ضعيف و فشار متوسط -

ه صورت كتبي از جانب مديرعامل شـركت بـه   بمعتمد ايشان كه  يا نمايندگان(شركت هاي پيمانكاري  -

  )عنوان رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشند

  امورهاي  توزيع  و بخش هاي تابعه  -

 : و عالئم  ، مفاهيم  تعاريف -٣

  

  

 

  :  عمليات  شرح -٤

 :گيرد مي  زير انجام به صورت دستورالعمل روش اجرايي كار با تدوين 

  تكميل بند يك فرم درخواست كننده با تكميل جاهاي خالي درخواست اعمال خاموشي ميكنددر  -٤-١

چنانچه درخواست كننده خاموشي شركت پيمانكاري باشد عالوه بر امضاء مجري ممهور به :۱بصره  

  .  و چنانچه درخواست از جانب مسئول تعميرات باشد امضاءكفايت مي كند.مهر شركت پيمانكاري نيز گردد



 -۴۶WI-DS-۰۱                            اعمال خاموشي                                                                                          دستورالعمل

۳ 

در صورتيكه كه طرح پيوست ارائه شده براي تعيين محل دقيق اجراي پروژه و اعمـال خاموشـي   :٢بصرهت

  .بنابر تشخيص رييس بهره برداري كفايت ننمايد بايستي كروكي محل در پشت فرم پيوست گردد

 .ر امور ضروري مي باشدظنا بنابر تشخيص بهره بردار امضاء:٣تبصره

جهت اطالع كامل و جامع از نحوه دقيق اعمال خاموشي مطابق بند يـك از   رييس اداره بهره برداري ٤-٢

  .مسئول شبكه يا تعميرات يا رييس بخش ، بررسي و پاسخ را ارائه دهد

مسئول شبكه يا تعميرات نحوه اعمال خاموشي را به رييس اداره بهـره بـرداري اعـالم مـي      ٣در بند  ٤-٣

  نمايد

هاي پمپاژ آب شرب شهري و روستايي ايستگاه.مارستانها ،مراكز نظاميمنظور از مراكز حساس بي:١تبصره 

  .مي باشد،استانداري ،بخشداري ، فرمانداري،دفاتر امام جمعه و صداو سيما بر حسب مورد 

از امـور ديسـپاچينگ در خواسـت خاموشـي      ٣در بند چهار ريس اداره بهره برداري با استناد به بند  ٤-٤

  را به همراه تاريخ استعالم در اين بند ذكر گردد ستعالم دريافتينموده و شماره پرونده ا

در زمان اعمال خاموشي به همراه داشتن دو دستگاه ارت فشار ضـعيف و نيـز دو دسـتگاه ارت     :١تبصره

  .فشار متوسط با توجه به درخواست خاموشي از جانب مجري يا درخواست كننده الزامي ميباشد

مجري مي بايست دو دستگاه ارت فوق در اختيار پرسنل عمليات اعزامي بـه محـل قـرار دهـدتا     :٢تبصره

پرسنل عمليات شبكه مي بايست كامل نكات ايمني در طرف محل كار را ارت و تحويل مجري نمايد قابل 

رو توجه است كه پرسنل شبكه نمي بايست جهت ارت نمودن طرفين محل كار از ارت مربـوط بـه خـود   

عمليات استفاده نمايد زيرا ممكن است بال فاصله به محل ديگري اعـزام گشـته و نيـاز بـه ارت خـودرو      

  .عمليات گردد
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هـر روز مـي توانـد درخواسـت نمايـد و       ١٠زمان پاسخ استعالم امور از ديسپاچينگ تا سـاعت  :٣تبصره

اين  صورت درخواسـت  همان روز مي باشددر غير  ١٢ديسپاچينگ موظف به پاسخ درخواست تا ساعت 

  .هر روز براي روز بعد بررسي و پاسخ داده ميشود ١٠هاي رسيده بعد از ساعت 

به مسئول ايمني امورها از زمان خاموشي هاجهت بازديدعالوه بـر   در اين بند جهت اطالع رساني: ٤تبصره

  .رييس اداره بهره برداري،مسئول ايمني نيز بايد امضاءنمايد

ورعايت  عمل خاموشيله به بررسي هاي صورت گرفته در بندهاي فوق الذكر دستور ابا توج ٥در بند  ٤-٥

   .نكات ايمني محل مربوطه را بي برق نمايد

پرسنل عملياتي اعزامي به محل با بررسي اينكه خاموشي از نوع فشار ضعيف يـا فشـار متوسـط    : ١تبصره

بكه امضاء نموده و مجري كار نيـز بعنـوان   باشد محل مربوطه را تكميل نموده و به عنوان تحويل دهنده ش

  تحويل گيرنده خاموشي اقدام به امضاء نموده

درخواست كننده يا مجري كار پس از پايان كار با ذكر زمان و تاريخ و شماره فيش واريـزي  هزينـه   ٤-٦

را  از مسئول شبكه درخواست اتمـام خاموشـي   ءخاموشي پايان كار خود را اعالم مي نمايدو پس از امضا

  .مي نمايد

امضـاء   ،ف پـس از كنتـرل  رشبكه درحضور مسئول شبكه و مجري كار كنترل شده و دو ط ٧در بند ٤ -٧

  .نموده و شبكه آماده برقدار نمودن مي باشد

   :پيوست  -٥

  -۶۵FR-DS -۰۱فشارمتوسط و ضعيف وصل شبكه  فرم اجازه كار قطع و -۱

  -۰۹PR-DS-۰۱  فلوچارت -۲
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