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 ))توضيح مهم(( 

ير آن به هر طريق و توسط هرر فررد درون و بررون    ثمي باشد. كپي و يا تكتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري شركت كيفيت   امظاين سند تحت پوشش كنترل مدارك ن

 .مي باشدتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري  شركت وز از سازماني مجاز  نبوده و منوط به اخذ مج

  



 شركت توزيع نيروي برق

 استان چهارمحال و بختياري
 CO-R-05 /00كد :    يكپارچهسيستم مديريت 

روش اجرايي كنترل فعاليت تست و بازرسي لوازم  3از 1صفحه 
 اندازه گيري انشعابات عادي

 

 هدف: -1

جهت كاهش روش اجرايي افزايش كيفيت تست لوازم اندازه گيري انشعابات عادي و كنترل نحوه تست و بازرسي هدف از تهيه اين 

 استان چهارمحال و بختياري مي باشد.تلفات و كاركرد صحيح لوازم اندازه گيري مشتركين در شركت توزيع نيروي برق 

 

  دامنه كاربرد: -2

در گروه نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري و كليه مناطق تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و روش اجرايي اين 

 .داردبختياري كاربرد 

 

 مفاهيم و تعاريف: -3

 انشعاب برق مشتركان: -3-1

طبق مقررات  ان استفاده از انرژي الكتريكي كه از طريق داير كردن خطوط و وسايل اندازه گيري الزم ،انشعاب برق عبارت است از امك

 محقق مي شود.انشعاب برق مشتركان به دو قسمت ديماندي و غيرديماندي تقسيم مي شود.

 

 : عاديانشعاب  -3-2

 مپر باشد.آ 05تكفاز و سه فاز كمتر از به انشعابي اطالق مي شود كه  عاديانشعاب 

 

 :لوازم اندازه گيري بازديد شده سالم -3-3

 سالم مي باشد. به لوازم اندازه گيري گفته مي شود كه نتيجه تست و بازرسي آن بدون اصالح مدار و يا تعويض لوازم ،

 

 :معيوبلوازم اندازه گيري  -3-4

 تجهيز اندازه گيري فوق معيوب اعالم مي گردد. اشد ،در صورتي كه نتيجه تست مشاهده عيب يا كسري كاركرد لوازم اندازه گيري ب

 

 نامناسب : لوازم اندازه گيري با بار -3-5

 لوازم اندازه گيري مي باشد كه به علت عدم وجود بار مناسب امكان تست لوازم اندازه گيري فراهم نگرديده است.

 

 لوازم اندازه گيري دستكاري شده:-3-6

 وي آن مشهود است.ر عالئم دستكاري نيروي انساني بر لوازم اندازه گيري مي باشد كه

 

 عدم تست: -3-7

 درب بسته ،جمع آوري انشعاب  ازجمله: مواردي كه سبب جلوگيري از انجام بازرسي و تست لوازم اندازه گيري انشعابات گردد.

 

 تستر كنتور تك فاز: -3-8

ري و بازرسي انشعاب مشتركين در محل انشعاب مورد استفاده قرار مي كه جهت تست لوازم اندازه گي است دستگاه قابل حمل ديجيتالي

هاي آن مورد تأييد گروه نظارت و ت گيرد.اين دستگاه بايستي ساليانه توسط شركت هاي مجاز و معتبر كاليبره شده و از نظر نوع و قابليت

تست كنتورها بصورت مقايسه اي استفاده مي شود و جهت اين دستگاه بعنوان يك كنتور مادر در  كنترل لوازم اندازه گيري شركت باشد.

اتصال به انشعاب و نمونه برداري مصرف از مجموعه اي كلمپ جريان و سيم هاي رابط ولتاژ و جريان با گيره هاي مخصوص تشكيل شده 

   است.
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 بانك نرم افزار تست و بازرسي لوازم اندازه گيري : -3-9

ات مشتركين به دستگاه تستر و تخليه اطالعات مربوط به تست و بازرسي لوازم اندازه گيري از تستر اين بانك جهت مديريت ورود اطالع

به رايانه و گزارش گيري هاي الزم در جهت كنترل لوازم اندازه گيري استفاده مي شود كه توسط شركت هاي برنامه نويس با توجه به نوع 

كنترل لوازم اندازه گيري قرار مي گيرد و داراي ايمني مناسب با سطح دسترسي هاي  تستر هاي مورد استفاده در اختيار گروه نظارت و

 مختلف مي باشد.

 مسئوليتها: -4

برنامه ريزي جهت تست و بازرسي لوازم اندازه گيري انشعابات عادي توسط گروه نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري ستاد انجام و به  -4-1

 مناطق تحت پوشش شركت ابالغ مي گردد.

نين تأييد صورت وضعيت كنترل و نظارت عاليه بر فعاليت تست و بازرسي پيمانكاران و فعاليت مسئول اندازه گيري مناطق و همچ -4-2

نهايي فعاليت پيمانكاران تست و گزارش عملكرد تست در جلسه شوراي مديران بعهده گروه نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري ستاد 

 شركت مي باشد.

 نظارت و كنترل فعاليت هاي تست پيمانكاران مناطق توسط مسئول اندازه گيري هر منطقه انجام مي گيرد. -4-3

يين صالحيت پيمانكاران تست لوازم اندازه گيري توسط كميته ارزيابان شركت با حضور نماينده تام االختيار گروه نظارت و تع -4-4

 كنترل لوازم اندازه گيري ستاد انجام مي پذيرد.

 مسئول ارجاع كار به پيمانكار تست در هر منطقه در سطح شركت اداره خدمات مشتركين آن منطقه خواهد بود. -4-5

تعيين صالحيت شده اداره خدمات مالي و اداري هرمنطقه مي مسئول عقد قرارداد با پيمانكاران تست لوازم اندازه گيري عادي  -4-6

 باشد.

 :روش انجام كار -5

 و بازرسي لوازم اندازه گيري انشعابات عادي به پيمانكاران بشرح ذيل مي باشد: چگونگي واگذاري فعاليت تست

پيمانكاران تست توسط كميته ارزيابي پيمانكاران و نماينده تام االختيار گروه نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري تعيين صالحيت  -0-1

 انجام مي شود. MA-R-03به شماره  در هر سال مطابق با روش اجرايي ارزيابي پيمانكاران

گيري اطالعات مشتركين در برنامه تست توسط نرم افزار طبق برنامه زمان بندي ارائه شده از گروه نظارت و كنترل لوازم اندازه  -0-3

MT310  تست بروي تستر ديجيتال تأييد شده پيمانكار و يا تستر هاي شركت تحويلي به پيمانكار ريخته و بهمراه پلمپ مورد نياز به

 پيمانكار تحويل مي گردد .

مسئول اندازه گيري  در هر منطقه ، MT310 توسط نرم افزار پس از انجام بازرسي و تست توسط پيمانكار و تخليه اطالعات تست -0-4

درصد از كل تست هاي انجام شده را بازديد كرده و صورت وضعيت تأييديه كمي  0منطقه بايستي با انجام بررسي هاي الزم ،حداقل 

ده جهت انجام بازرسي ستاد )بازديد مربوط به تست ها و بازرسي هاي انجام دا Accesرا بهمراه فايل ) CO-F-51پيمانكار )فرم شماره 

درصد كار پيمانكار(و مراحل قانوني دريافت حق الزحمه پيمانكار طي نامه اي رسمي تحويل رئيس بهره برداري و يا مدير برق  2حداقل 

 منطقه نمايد.

 

ي پلمپ هاي تحويلي توسط نسبت به بررس MT310مسئول اندازه گيري منطقه با گزارش گيري هاي الزم توسط نرم افزار تست  -0-0

پيمانكار اقدام نموده و موارد لوازم اندازه گيري معيوب را جهت انجام اصالحات به رئيس بهره برداري منطقه گزارش مي نمايد.)گزارش 

 درصد و نيز ساير شرايط بازرسي تهيه مي گردد.( ±2 با مشخص نمودن رنج مجاز خطا  MT310گيري توسط نرم افزار
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)كه توسط  بازرس اندازه گيري طبق ريماركهاي موجود در قسمت بازرسي تسترعادي د بازرسي انشعاب و لوازم اندازه گيري موار -0-6

ستاد شركت مشخص و پس از مطابقت ريمارك ها با دستورالعمل هاي ابالغي از طرف شركت توانير در نرم افزار تست تهيه ودرون تستر 

 .مي گيرد.م انجا ريخته ميشود( توسط پيمانكار

 گردد.ميوارد  درون تستر در قسمت مربوطهكنتورها توسط پيمانكاركاركرد كنتورها و همچنين شماره پلمپ هاي قديم و جديد  -0-7

 

   سوابق: -6

سال بايگاني و سپس بصورت لوح فشرده در محل مناسب  2كليه سوابق توسط سيستم رايانه در محل گروه نظارت منطقه و ستاد بمدت 

 ني راكد گردد.بايگا

 

 مدارك ذيربط: -7

 CO-F-51ي به شماره  عادلوازم اندازه گيري  صورت وضعيت تأييديه كمي تست و بازرسيفرم  -7-1

 MA-R-03روش اجرايي ارزيابي پيمانكاران به شماره -7-2

 


