عناوین اولویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع برق گلستان در سال 97
ػٌَاى اٍلَیت

ردیف

اّذاف هَرد اًتظار

تؼییي هیشاى تلفات ًاشی اس خغای تزاًس جزیاى
1

تاالی  30کیلَ ٍات کِ هصارف سٌگیٌی دارًذ -3

در هشتزکیي دیواًذی شزکت تَسیغ ًیزٍی تزق

-1تؼییي سْن تلفات ًاشی اس ًصة ایي تجْیش  -2ارائِ

تزاًسْای جزیاى جْت تاالتزیي هصزف هشتزک تؼییي

استاى گلستاى ٍ ارایِ راّکاریی تا ّذف کاّش

راّکار جْت کاّش تلفات

هیشًَذ لذا در ٍضؼیت ػادی کِ هیشاى جزیاى تِ هزاتة
پاییي تز اس رًج تزاًس جزیاى است هیشاى تلفات ًاشی اس

تلفات ٍ صزفِ اقتصادی

خغای تزاًس جزیاى تایذ هحاسثِ گزدد

تا ػٌایت تِ شزٍع دٍرُ کن آتی دریاچِ خشر ٍ

تزرسی اثزات گزدٍ غثار ٍ ریشگزدّا در هٌغقِ
گویشاى ٍ گٌثذ تز پایذاری خغَط تَسیغ اًزصی
2

ّوزاّی دفتز تحقیقات جْت ارائِ راّکارّا ٍ شیَُ ّای

الکتزیکی ٍ قاتلیت اعویٌاى شثکِ ٍ ارایِ

ًَیي در عزاحی ٍ استفادُ اس تجْیشات هتٌاسة تا هیشاى

راّکارّای ػولی ٍ اقتصادی جْت هقاتلِ تا ایي

آلَدگی هٌغقِ

پذیذُ
3

دالیل اٍلَیت داشتي
-1استفادُ ٍسیغ اس ایي تجْیش -2استفادُ در هشتزکیي

ساخت تذًِ جؼثِ تقسین تا تْزُ گیزی اس
کاهپَسیت چَتی

پسزفت آب ٍ در ًتیجِ تیاتاًی شذى هٌغقِ
هتاسفاًِ تا پذیذُ ًشست گزد ٍ غثار تز رٍی
تجْیشات ٍ فزاٍاًی خاهَشی ّای ًاخَاستِ
هَاجِ ّستین در ًتیجِ اس اّویت خاصی
تزخَردار است

حذف ارت اس سیستن جؼثِ تقسین

ساخت جؼثِ تقسین تذٍى ارت

کاّش خاهَشی ّای خَاستِ

افشایش قاتلیت اعویٌاى شثکِ

تزرسی هؼضالت هَجَد در ّزس شاخِ درختاى ٍ
4

ارایِ راّکارّایی تِ هٌظَر ّذایت رشذ شاخِ
درختاى
هکاًیاتی تْیٌِ کلیذّا ٍ پستْای هاًَری در شثکِ

5

ّای تَسیغ فشار هتَسظ تَسیغ تا ّذف کاّش
تلفات ٍ تْثَد شاخص ّای قثلیت اعویٌاى

دستزسی تِ تلفات کوتز در شثکِ فشار هتَسظ ٍ افشایش
قاتلیت اعویٌاى

در حال حاضز پیکزتٌذی شثکِ فشار هتَسظ تز
اساس تجزتِ ٍ تا تکیِ تز لشٍم تؼادل تار تیي
خغَط هتصل تِ ّن اًجام هی شَد .

تؼییي حذ تْیٌِ شؼاع تغذیِ ٍ ظزفیت پست ّای
6

تَسیغ تزق گلستاى تا رٍیکزد کاّش تلفات تا تَجِ کاّش تلفات

کاّش تلفات

تِ هحل ًصة ٍ ًَع تار

7

 -1ارائِ دستَرالعول بزای ساخت پایِ ّای بتٌی جدید بستِ بِ
تزرسی ػلل فزسَدگی پایِ ّای تتٌی در شزایظ
هٌاطك اللیوی  -2پیش بیٌی راّکاری جْت حفع ٍ کاّش
هختلف اقلیوی استاى گلستاى ٍ ارائِ راّکارّایی
سزعت فزسَدگی در تیزّای هَجَد  -3کاّش ّشیٌِ ّای
جْت پیشگیزی اس آى
تعویز ٍ ًگْداری

 -1جلَگیزی اس فزسَدگی پایِ ّای بتٌی در
هٌاطك شَرُ سار -2کاّش ّشیٌِ ّای تعَیض
پایِ ّای بتٌی  -3افشایش ایوٌی

ساخت ٍ تَلید فیَس کت اٍت با ساختار هٌاسب تز بزای خطَط
خغَط  20کیلٍَلت در تلفات شثکِ ّای تَسیغ ٍ
 20کیلٍَلت

 -1افشایش ضزیب ایوٌی  -2کاّش ّشیٌِ ّای
تعویز ٍ ًگْداری  -3کاّش تلفات

تزرسی ًقش ساختار فیشیکی فیَس کت اٍت ّای
8

ارائِ راُ کاری ػولی در راستای اصالح آى

تزرسی ٍ هغالؼِ اصالح ًاهتؼادلی تار شثکِ فشار
9

ضؼیف تز هیشاى درآهذ شزکت تَسیغ گلستاى ٍ

کاّش عدم تعادلی بار شبکِ ّای تَسیع فشار ضعیف

اصالح عدم تعادلی بار

ارائِ راّکار فٌی ٍ اقتصادی هٌاسة
تزرسی ػَاهل هؤثز تز ضزیة تار  ،هیشاى اثز گذاری
ً ٍ 10حَُ هذیزیت ػَاهل اثزگذار در شثکِ ّای

تأثیز ضزیب بار بز رٍی بارگذاری شبکِ ّای تَسیع

کیفیت تَاى شبکِ ّای تَسیع بزق

تَسیغ تزق استاى
ساخت دستگاُ َّشوٌذ اًجام تستْای ػیة یاتی
11

تزاًسْای تَسیغ ( جزیاى تی تاری ،اهپذاًس اتصال
کَتاُ ،تقسین شارً ،سثت تثذیل  ،هقاٍهت ٍ DC
) ...

12

ساخت دستگاُ َّشوٌذ اًجام تستْای ػیة یاتی تزاًسْای
تَسیغ ( جزیاى تی تاری ،اهپذاًس اتصال کَتاُ ،تقسین شار،
ًسثت تثذیل  ،هقاٍهت ) ... ٍ DC

ساخت دستگاُ َّشوٌذ اًجام تستْای ػیة
یاتی تزاًسْای تَسیغ ( جزیاى تی تاری،
اهپذاًس اتصال کَتاُ ،تقسین شارً ،سثت
تثذیل  ،هقاٍهت ) ... ٍ DC

تؼییي ًَع  ،قذرت ٍ هکاى تْیٌِ تزقگیزّا در ًقاط -1کاّش خسارت ّای ًاشی اس تزخَرد صاػقِ تِ خظ -2
در حال حاضز بِ صَرت هتداٍل ٍ رٍتیي بزای
صاػقِ خیش استاى گلستاى تا تَجِ تِ شاخصْای افشایش قاتلیت اعویٌاى شثکِ  -3کاّش ّشیٌِ ّای احذاث احداث ّز پست در کٌار کات اٍت باالی تزاًس ،
خغَط
فٌی  ،اقتصادی ٍ هحیغی
یک ست بزلگیز ّن لحاظ هی شَد .

