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در شرکت توزیع نیروی برق اهوازRCAتجارب اجرای پروژه 

سیم بریدگی خطوط هوایی فشار متوسط

مصطفی جامعی فر
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:شهرستان اهواز 

مرکز استان خوزستان و چهارمین شهر وسیع ایران➢

نفر1582000:  جمعیت ➢

کیلومتر مربع7658: وسعت ➢

کشوراول حاشیه نشینی در جایگاه ➢

مگاوات2471باالترین پیک بار کالن شهرهای کشور پس از تهران با ➢

۲۰۱۱آلودهترینشهرجهاندرسال

۲۰۱7گرمترینشهرجهاندرسال

دارایبزرگترینمیداننفتیایرانوچهارمینمیداننفتیجهان
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اهوازشرکت توزیع نیروی برق 

2471(               مگاوات)تاکنون  98بار سال پیک ➢

98583625ماهه 9مشترکین تا کل تعداد ➢

4061(    کیلومتر)طول شبکه فشار متوسط ➢

6469(            کیلومتر)طول شبکه فشار ضعیف  ➢

14271(                 دستگاه)تعداد کل ترانسفورماتورها ➢

MVA(                                                4679) ظرفیت منصوبه  ➢

350تعداد کل فیدرهای فشار متوسط                       ➢

%62ضریب بهره برداری ترانسفورماتورهای توزیع      ➢
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مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی

انتخاب مشاور مدیریت دارایی های فیزیکی✓

ارزیابی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی✓

نفر ساعت آموزش مباحث مدیریت دارایی های فیزیکی2500برگزاری بیش از ✓

شبکه فشار متوسط315KVAبر روی ترانسفورماتورهای RCMپیاده سازی تحلیل ✓

سیم بریدگی خطوط هوایی فشار متوسطRCAپیاده سازی تحلیل ✓

اتصال کوتاه سرکابل ها و مفصل های خطوط فشار متوسطRCAپیاده سازی تحلیل ✓

محاسبه مقادیر حداقل، حداکثر و مقدار بهینه سفارش قطعات یدکی  ✓

بهینه سازی فرایند سفارش کاال از انبار✓
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EffectivenessEasinessMatrix Indexراه حلردیف

4.73.88.5سیم بریدگی و جمپر بریدگی1

4.43.98.3حوادث برق گرفتگی2

4.63.78.3پر باری شبکه3

4.43.78.1مشکالت ناشی از شرایط جوی4

4.43.37.7خرابی سرکابل ها5

4.43.37.7خرابی کلیدهای قدرت6

4.13.57.6هاخرابی مقره7

4.33.27.5برخورد درختان، اشیاء و پرندگان8

4.03.37.3برخورد هادی های شبکه به یکدیگر9

4.03.17.1خرابی پایه ها10

3.83.37.1خرابی کنتورهای توزیع11

3.62.76.3عمل کردن کات اوت فیوز12

اولویت بندی مسائل و مشکالت پر اهمیت
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تعداد  سا  مس له

 قطعی

 مدتزمان

 به دقیقه

انرژی توزیع 

 (mwh)نشده

در د از کل تعداد 

 قطعی به عوامل م تلف

در د از کل مدت 

 قطع به عوامل م تلف

در د از کل انرژی توزیع 

 نشده به  عوامل م تلف

سیم و جمپر 

 بریدگی

96 421 24668 2133 17 24 32 

97 377 33379 2461 17 25 33 

میزان اهمیت مس له سیم بریدگی خطوط هوایی فشار متوسط

:بهره برداری اهمیت از منظر 
(ساعت برای هر بار سیم بریدگی3خاموشی متوسط زمان )ایجاد خاموشی و افزایش انرژی توزیع نشده در شبکه•
MWh 6:  خاموشیزمانانرژی توزیع نشده در متوسط متوسط •

شهریایجاد وقفه در خدمات دهی به مراکز حساس و افزایش نارضایتی مشترکین•

:ایمنیاهمیت از منظر 
ش سوزیآتاحتمال وو درختان ریسک باالی برق گرفتگی در صورت برق دار بودن سیستم و برخورد به اموال عمومی•
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جلسه انالیز10برگزاری ✓

علت220بررسی ✓

راه حل153ارائه ✓

راه حل پر اولویت30تعیین ✓

سیم بریدگی خطوط هوایی ( RCA)تحلیل علل ریشه ای 
فشار متوسط

:ا ر او یه  
سیم بریدگی و 
 م ر بریدگی 

 و خاموشی یجادا
 توزیع انرژی افزایش

 و شبکه در نشده
 نارضایتی افزایش

مشترکین

هزینه باالی نگهداری و 
تعمیرات شبکه

ریسک باالی برق 
و آتش  گرفتگی
در صورت  سوزی

برقدار بودن سیستم

فرسودگی شبکه

وارد شدن تنش های 
ا کتریکی و مکانیکی 

عمر والنی شبکه

محدودیت در اورهال 
شبکه 

محدودیت در 
دسترسی به 

تجهیزات درشبکه
16

شرایط آب  و هوایی 
و محیطی

19

ا رای نامناس   ر 

 راحی نامناس  
 ر 
20

و ود بارهای حساس
17

محدودیت در زمان 
اورهال

15

کمبود متریال 
مناس 

محدودیت در اعمال 
و ود منا   پر مانورخاموشی 

تراکم
18

و ود محدودیت 
های زمانی برای 

انجا  کار

قطع و وصل مکرر

نبود برنامه ریزی 
های مناس  برای 
نگهداری و سروی 

در ن ر نگرفتن 
شرایط محیطی و آب 
و هوایی برای انتخاب 
متریال مناس 

13

کم ا ربودن ارزیابی 
های فنی درفرایند 

خرید
14

 بت نشدن ا  عات 
تجهیزات

10

ابعاد گسترده شبکه

نبود زیرساخت 
()مناس  

کمبود گروه های 
عملیاتی کیفی

11

کمبود پیمانکار
12
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بررسی شواهد مربوط به هر یک از علت های مطرح شده در جلسات طوفان فکری
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توزیع راه حل های پیشنهادی بر اساس دو پارامتر سهولت و اثرب شی
54321حلمعیارهای ارزیابی راهردیف

کام  مخا فمخا فتگیری دشوار استصمیممواف کام  مواف ا رای این راه حل تو یه اقتصادی دارد1
کام  مخا فمخا فتگیری دشوار استصمیممواف کام  مواف .حل در  لوگیری از تکرار مشکل سیم بریدگی و  م ربریدگی مو ر استا رای این راه2

کام  مخا فمخا فتگیری دشوار استصمیممواف کام  مواف ا رای این راه حل در حیطه کنترل بوده و توسط متخصصین شرکت قابل ا را است3

کام  مخا فمخا فتگیری دشوار استصمیممواف کام  مواف ا رای این راه حل آسان است4
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RCAنتایج بدست آمده از پیاده تحلیل 
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RCAنتایج بدست آمده از پیاده تحلیل 
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RCAنتایج بدست آمده از پیاده تحلیل 
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RCAنتایج بدست آمده از پیاده تحلیل 
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RCAنتایج بدست آمده از پیاده تحلیل 

%50: 1400پیش بینی کاهش مدت زمان خاموشی تا پایان سال 

%26: 98میزان کاهش مدت زمان خاموشی تا انتهای سال 

وانستیم با پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و بهره گیری از مشاوران برتر این حوزه، ت

هدف خود در کاهش 50%در اولین سا  اجرایی شدن نقشه راه شرکت توزیع نیروی برق اهواز، به 

میزان خاموشی دست پیدا کنیم
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با تشکر


