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  مقدمه
شود مولدهاي بینی میاز ساختار سنتی به سمت ساختار رقابتی، پیش هاي قدرتبا حرکت سیستم

منابع تولیـد   ،ي مقیاس کوچکامولده. دنماینصنعت برق ایفا  درمهم و اساسی را  یمقیاس کوچک نقش
بـراي تـأمین انـرژي الکتریکـی مـورد نیـاز        بـرق توان الکتریکی هستند که به صورت پراکنده در شـبکۀ  

-کننده متصـل مـی  یا محل مصرفبرق گیرند و مستقیماً به شبکه ستفاده قرار میکنندگان مورد امصرف

از  بـرق، بایـد   تـر از شـبکه  برداري بهتر و ایمنبهره منظوراتصال این مولدها به شبکه به به باتوجه  .شوند
  . گردد استفاده برداري از این مولدهاي اتصال و بهرهها و استانداردهادستورالعمل

مـورد نیـاز جهـت اتصـال مولـدهاي مقیـاس کوچـک بـه          فنـی  لزومـات احداقل  دستورالعمل، این
  :زیر است موارد شامل نماید ومیارائه  برق راهاي  شبکه

 مراحل درخواست نصب و اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه .1

 ملزومات فنی و مشخصات هایاز آن شامل فرمهاي مورد ناسناد مربوطه و پیوست .2

 تصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه برقمورد نیاز براي ا مطالعات فنیو  تجهیزاتحداقل  .3

 مولدها ناندازي ایها و راهانجام آزمایش .4

هایی که تا قبل از ابالغ این دستورالعمل تحـت عنـوان   کلیه دستورالعملاین دستورالعمل جایگزین 
  . باشداالجرا میو الزم گردیده ،اندصادر شده" دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهاي مقیاس کوچک"

با عنوان  گزارشیبه انضمام این دستورالعمل به منظور آشنایی با الزامات تهیه طرح اتصال،       
شامل مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه،  "راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده"

   .شده است ارائه  حفاظتی و سیستم زمینپایداري گذرا، کیفیت توان، هماهنگی 
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  هدف  -1
درخواست و نصب مولدهاي مقیاس کوچک مراحل  طیکلی  ، ارائه روندهدف از این دستورالعمل

هاي برق به شبکه این مولدها مورد نیاز جهت اتصالفنی لزومات ارعایت حداقل اطمینان از  در شبکه و
  .باشدمی آنها برداري ایمن ازو بهره

  
  محدودة اجرا -2

مبتنـی بـر ژنراتـور سـنکرون بـا       مولدهاي مقیاس کوچک ، اتصالمحدودة اجراي این دستورالعمل
ـ  مگـاوات  25با ظرفیت حداکثر تا  (GT) یا توربین گاز (GE)محرك اولیه موتور گازسوز سـطوح ولتـاژ    هب

 برق هاي توزیعبکهش )کیلوولت 33کیلوولت و  20کیلوولت،  11( و فشار متوسطولت  400فشار ضعیف 
  . باشدمیفوق توزیع  هايکیلوولت پست132یا   66یا  63 باس یاو 

  
  مسئولیت -3

 )2(بندي صورت گرفته در جدول با توجه به طبقه حسب مورد ومسئولیت اجراي این دستورالعمل 
 .باشداي میهاي برق منطقهع نیروي برق و شرکتـهاي توزیعهدة شرکت رب

یا فیدر ) 1طرح (مولدهاي مقیاس کوچک که از طریق فیدر فشارضعیف عمومیدر مورد : 1تبصره 
شوند به شبکه متصل می)  3طرح ( یا فیدر فشار متوسط عمومی  )2طرح (فشارضعیف اختصاصی

د و تصویب درخواست شرکت هاي توزیع نیروي برق مسئولیت اجراي این دستورالعمل و بررسی و تأیی
  . متقاضیان را بر عهده دارند

 و شوندبه شبکه متصل می ) 3طرح  (عمومیفشار متوسط فیدر  ی که از طریقیدر مولدها: 2تبصره 
هاي توزیع نیروي برق مسئولیت اجراي این دستورالعمل شرکت دارند هرچند قدرت یک مگاوات و باالتر

متقاضیان را برعهده دارند ولی مراتب موافقت با اتصال آنها به و بررسی و تأیید و تصویب درخواست 
  . اي ذیربط برسدشبکه  باید به اطالع شرکت برق منطقه

از  و یا )4طرح ( شوندبه شبکه متصل میاختصاصی مولدهایی که از طریق فیدر فشار متوسط : 3تبصره 
 ،) 5طرح ( شوندتصل میفوق توزیع م به سمت فشارقوي پست طریق خط فوق توزیع اختصاصی

برق  مسئولیت اجراي این دستورالعمل و بررسی و تأیید و تصویب درخواست متقاضیان بر عهده شرکت
  . باشداي ذیربط میمنطقه

  

User1
Highlight

User1
Highlight

User1
Highlight



  شرکت توانیر
  مولدهاي مقیاس کوچکدستورالعمل اتصال به شبکه 
  

    
  دوم: ویرایش

 

4 
 

  و مفاهیم تعاریف-4
اي از دستگاهها یا تاسیسات، به صورت یک واحد تولید برق است که مجموعه: مولد مقیاس کوچک-

پذیر بوده و ظرفیت عملی آن در محل به صورت متصل به شبکه برق از نظر فنی امکان برداري از آنبهره
مجموعه چند مولد که این شرط در مورد مجموع . مگاوات بیشتر نباشد 25اتصال به شبکه برق از 

ظرفیت آنها رعایت شود و در یک نقطه به شبکه برق متصل شوند نیز، به عنوان مولد مقیاس کوچک در 
  . شوندفته مینظر گر

  بندي مولدهاي مقیاس کوچک با توجه به قدرت نامیطبقه -
ماننـد حـداقل   ( بـرق از آنجاییکه مسائل فنی مربوط به اتصال مولدهاي مقیاس کوچک بـه شـبکۀ   

تجهیزات جانبی مورد نیاز جهت اتصال صحیح این مولدها به شبکه و مکان اتصال این مولدها بـه شـبکه   
تواند به طور چشـمگیري بـا قـدرت نـامی مولـدها تغییـر کنـد،        می) دستورالعمل و مسئولیت اجراي این

  .بندي می شوندطبقهکالس  5در  1بنابراین، از لحاظ قدرت نامی این مولدها مطابق جدول 
  

  بندي مولدهاي مقیاس کوچک با توجه به مقادیر نامیطبقه): 1(جدول 

  مقادیر نامی  کالس
  کیلووات 20کمتر از   1کالس 
  کیلووات 200کیلووات و کمتر از  20مساوي یا بیشتر از  2کالس 
  کیلووات 1000کیلووات و کمتر از  200مساوي یا بیشتر از  3کالس 
  مگاوات 7مگاوات و کمتر از  1مساوي یا بیشتر از  4کالس 
  مگاوات 25مگاوات و کمتر از  7مساوي یا بیشتر از  5کالس 

  

 حـداکثر مولدهاي مقیاس کوچک تکفاز بـا ظرفیـت   . باشدفاز میمولدهاي سهبندي فوق براي طبقه
بـه صـورت    بـه شـبکه   کیلووات امکان اتصال 5مولدهاي بیش از  باشند ومی 1 کیلووات جزو کالس 5تا 

  . تکفاز را ندارند
  

  هاي مجاز اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه با توجه به قدرت نامیطرح -
، مولدها با توجه به کالس قدرتی که در آن قرار 1بندي صورت گرفته در جدول با توجه به طبقه

هایی که براي اتصال منابع طرح. توانند به شبکه متصل شوندگیرند از طریق یک یا دو طرح خاص میمی
  .اندنمایش داده شده 1گیرند، در شکل ها مورد استفاده قرار میتولید پراکنده به شبکه
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توان براي اتصال این منابع توان نامی منابع تولید پراکنده میمجموع که با توجه به طرحهاي مجاز 
  .ارائه شده است 2به شبکه مورد استفاده قرار داد، در جدول 

  به شبکه با توجه به قدرت نامی DGهاي مجاز براي اتصال طرح): 2(جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تـوان از  هاي منـابع تولیـد پراکنـده را نمـی    شود که برخی از کالسمشخص می 2با توجه به جدول 
از   2مولـدهاي کـالس    اتصـال به عنوان مثال . هاي خاص به شبکه برق متصل نمودطریق برخی از طرح

  .مجاز نیستبه شبکه  5طریق طرح 
هاي پیشـنهادي بـراي اتصـال هـر کـالس      ، طرح2هاي ارائه شده در جدول باید توجه شود که طرح

بـار تعیـین کننـده طـرح مناسـب بـراي       کوتاه و پخشباشند و در نهایت نتیجه مطالعات اتصالقدرت می
-کوتاه مشـخص مـی  بار و اتصال، نتایج مطالعات پخشنوان مثالعبه . اتصال مولد پراکنده به شبکه است

به شـبکه متصـل شـود و یـا      3تواند از طریق طرح می 4کند که در یک فیدر خاص، آیا یک مولد کالس 
  . به شبکه متصل شود 4باید از طریق طرح 

بـار  ات پخـش نیز به همین صورت نتایج مطالع 2هاي ارائه شده در جدول ها و طرحبراي سایر کالس
 . کننده طرح مناسب براي اتصال مولدهاي پراکنده به شبکه خواهد بودکوتاه تعیینو اتصال

در این دستورالعمل، شرکت برق شامل شـرکت توزیـع نیـروي بـرق و یـا شـرکت بـرق         :شرکت برق -
 . باشداي میمنطقه

ولـدهاي مقیـاس کوچـک، بـا     اي است که انرژي الکتریکی تولیـدي توسـط م  نقطه: گیرينقطۀ اندازه -
  .شودگیري شده و تحویل شرکت برق میگیري منصوبه اندازهاستفاده از دستگاههاي اندازه

  

5 4 3 2 1 
                      کالس
 طرح    .      

    * 1 

      *  *  2 

  *  *  *    3  

*  *        4 

*          5 
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  هاي اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برقطرح): 1(شکل 

  
 ،مولدهاي مقیاس کوچـک  مناسب عملکردمنظور تأیید ه بهایی که آزمایش :راه اندازي هايآزمایش -

) برداري مـوازي بهره(به شبکه  این مولدها بر روي کلیۀ تجهیزات مولدهاي مقیاس کوچک قبل از اتصال
  .دشومی انجام

هایی که براي اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات مولـدهاي مقیـاس   آزمایش: ايهاي دورهآزمایش -
  .گیردام میهاي زمانی مشخص انجکوچک در دوره

   مقیاس کوچکمقدار ظرفیت نامی مولد : توان منصوبه -

-مـی  محیطی محل نصب و در شرایط واقعی مقیاس کوچکمقدار توانی که مولد : توان عملی تولید -

  .تواند تولید کند

. شـود به شبکه تزریـق مـی   مقیاس کوچکحداکثر مقدار توانی است که از سمت مولد  :توان تزریقی -
باشـد و حـداکثر مقـدار آن برابـر تـوان عملـی       بردار شبکه قابل توافق میو بهره DGاین توان بین مالک 

  .باشدمی مقیاس کوچکتولید مولد 
جهت انجـام مطالعـات فنـی     )متقاضی(گذار سرمایه کهداري  صالحیتشرکت  :DGمشاور متقاضی  -

مشـاور بایـد داراي گواهینامـه    ایـن  .کنـد معرفی میبه شرکت برق اتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه، 
صالحیت و  ودهبریزي و نظارت راهبردي نهاد ریاست جمهوري صالحیت مشاوره مرتبط از معاونت برنامه

  فشارمتوسطشبکه   شبکه فوق توزیع
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 نیـز  تأییـد شـرکت تـوانیر    بـه نیروگاههاي مقیاس کوچک بایـد  در زمینه براي ارائه خدمات مشاوره وي 
  .درسیده باش

دهنـد، جهـت انجـام    متقاضیانی که جهت احداث نیروگاه مقیاس کوچک درخواسـت مـی  تمام : 5 تبصره
مشـاور  مطالعات فنی مورد نیاز جهت اتصال نیروگاههاي مقیاس کوچک به شبکه، بایـد از یـک شـرکت    

هزینه انجام مطالعات و خدمات ارائه شـده توسـط ایـن شـرکت مشـاور بـر       . استفاده نمایند صالحیت دار
   .باشدعهده متقاضی می

صـالحیت الزم بـراي انجـام مطالعـات     شرایط و ، داراي )شخص حقوقی(چنانچه خود متقاضی : 6تبصره 
  . اي به عنوان مشاور جهت انجام مطالعات فنی نیستفنی باشد، نیاز به معرفی شرکت مشاور جداگانه

بـه منظـور    در صورت نیاز به هزینه خـود  شرکت برق کهداري  صالحیت شرکت :مشاور شرکت برق -
گـذار و انجـام مطالعـات شـبکه و ارائـه      بررسی و ارزیابی فنی مطالعات انجام شده توسط مشـاور سـرمایه  

بایـد داراي گواهینامـه   ایـن شـرکت   . کنـد گذار انتخاب مـی اصالحات در طرح پیشنهادي توسط سرمایه
و  بـوده  به عنوان مشاور  ریزي و نظارت راهبردي نهاد ریاست جمهوريصالحیت مرتبط از معاونت برنامه

   .باشد نیز اید مورد تأیید شرکت توانیردر زمینه نیروگاههاي مقیاس کوچک بوي صالحیت 
هاي مناسـب احـداث مولـد مقیـاس کوچـک، راهنمـایی       براي معرفی موقعیت :واحد جلب مشارکت -

جلـب مشـارکت در     هايواحـد ک، گذاري در احداث مولد مقیـاس کوچـ  ایهمگذار و حمایت از سرسرمایه
  .اندبا اختیارات کافی تشکیل شده هاي توزیع نیروي برقشرکتو  ايهاي برق منطقهشرکت

هـاي  اي است که به موجب آن، شـخص حقیقـی و یـا حقـوقی بـراي انجـام بررسـی       نامه :نامهمعرفی -
. شـود فی میبه واحدهاي زیربط معراه یا محدوده معین مقدماتی در خصوص احداث مولد در یک ساختگ

  .شودنامه در آن قید میمدت اعتبار این معرفی
سندي است که به موجب آن، مراتب موافقت اصولی وزارت نیـرو بـراي احـداث     :نامه احداثموافقت -

این سند عمدتاً براي تـدارك مسـتندات الزم جهـت اخـذ پروانـه      . شودگذار اعالم میمولد توسط سرمایه
   .هاي فنی کاربرد دارداحداث مولد و انجام بررسی احداث، تمهید مراحل اجرایی

یابد با رعایت استانداردهاي فنـی و  سندي است که به موجب آن دارنده سند اجازه می :پروانه احداث -
  .  مولد اقدام کند) نصب(ذکر شده است، نسبت به احداث  انهسایر مشخصات و شرایطی که در پرو

از طریق منبع  )PCCنقطه ( باز شدن کلید نقطه اتصال مشتركباري که در صورت   :بار محلی  -
  .تولید پراکنده قابل تامین است
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با شبکه  )PCCباالتر از نقطه (اي از شبکه برق به قطع ارتباط و قطع تغذیه مجموعه :  جزیره -
از دست  شود که به دلیلو تغذیه این بخش از شبکه برق توسط منابع تولید پراکنده اطالق می سراسري

که تغذیه این باید توجه داشته شود . شودرفتن توان یا به دلیل از دست رفتن خطوط ارتباطی ایجاد می
که تغذیه بار محلی  شایان ذکر است .باشد بخش جداشده از شبکه توسط منبع تولید پراکنده مجاز نمی

شبکه سراسري، جزیره ط با در صورت قطع ارتبا) هاي خود تأمیننیروگاه(توسط منبع تولید پراکنده 
  .شود محسوب نمی

  
  .باشدسایر تعاریف منطبق بر دستورالعمل توسعۀ مولدهاي مقیاس کوچک می

User1
Highlight
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  دستور انجام کار -5 
  مراحل درخواست نصب مولدهاي مقیاس کوچک -5-1

  :به شرح زیر است برقمراحل درخواست نصب و اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ 
  تحویل آن به شرکت برق تکمیل وو  گذارتوسط سرمایه دریافت فرم درخواست: اولمرحلۀ

دسـتورالعمل   ومراجعـه  بـه شـرکت بـرق     گذار با توجه به قدرت درخواسـتی در این مرحله سرمایه
و پـس از تکمیـل، بـه شـرکت     نموده اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به همراه فرم درخواست را دریافت 

  .آورده شده است )الف(اي از فرم درخواست در پیوست هنمون. دهدبرق تحویل می
-مـی یا حقوقی ، هر شخص حقیقی "توسعه مولد مقیاس کوچک"مطابق با دستورالعمل  :1 تبصره

هاي الزم در خصوص یک ساختگاه معین و یا محدوده خاص، فـرم درخواسـت را   تواند براي انجام بررسی
در صـورت بررسـی و تأییـد درخواسـت     واحد جلب مشارکت . تکمیل و به واحد جلب مشارکت ارائه دهد

اعتبـار   زمـان  مـدت  .کندمینامه اقدام نسبت به صدور معرفی حداکثر ظرف مدت دو روز کاريمتقاضی، 
  .باشدماه می 6صدور  ه از زمانناممعرفی
  

  هاي دریافتی توسط شرکت برقفرماولیه بررسی : ومدمرحلۀ 
روز کـاري مـورد    5طـی مـدت زمـان    حـداکثر  هاي دریافتی را در این مرحله شرکت برق باید فرم

گـذار موظـف اسـت    در صورت ناقص بـودن مـدارك، سـرمایه   . خود را اعالم نماید بررسی قرار داده و نظر
شـرکت بـرق   . ه و به شـرکت بـرق تحویـل نمایـد    دوروز کاري نواقص را برطرف نم 20مدت طی حداکثر 
روز کاري پس از دریافت کامل اطالعات فرصت دارد آنها را بررسی و کامـل بـودن آنهـا را بـه      5حداکثر 
   .گذار اعالم کندسرمایه

کـه آیـا    سـی مـی نمایـد   شرکت برق بررگذار، در این مرحله با توجه به اطالعات دریافتی از سرمایه
. گذار وجود دارد یـا خیـر  امکان اتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه در محدوده مورد درخواست سرمایه

توانـد  مـی  گذارسرمایه در صورت وجود امکان اتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه در محدوده مورد نظر،
بـا تکمیـل فـرم     ،)اخذ پروانه احداثمستندات الزم جهت (براي تهیه گزارش فنی یا گزارش تامین مالی 

  .نامه احداث را درخواست کنددرخواست و ارائه آن به واحد جلب مشارکت، موافقت
مورد نظر وجـود  گذار در محدوده در صورتی که امکان اتصال مولد مقیاس کوچک مورد نظر سرمایه

بـا مـذاکره بـا     ر برسـد و سـپس  کتباً با ذکر دالیل فنی به اطـالع سـرمایه گـذا    بایدمراتب  نداشته باشد،



  شرکت توانیر
  مولدهاي مقیاس کوچکدستورالعمل اتصال به شبکه 
  

    
  دوم: ویرایش

 

10 
 

تـوان  براي حل ایـن مشـکل مـی   . هاي الزم اتخاذ گرددگذار نسبت به رفع مشکالت طرح تصمیمسرمایه
  .گذار مطرح نمودپیشنهاد تغییر مکان یا تغییر ظرفیت مولد مقیاس کوچک را با سرمایه

 انجـام زیـر   طبـق برنامـه   را نامه احداثموافقتصدور برق، توزیع نیروي واحد جلب مشارکت شرکت 
  :دهدمی

متصـل   بـه شـبکه   3یـا   2یـا   1که می توانند از طریق طـرح  مولدهاي مقیاس کوچک براي  -
-روز کاري موافقـت  5، در صورت بررسی و تایید درخواست متقاضی، حداکثر ظرف مدت دنشو

 .گرددصادر می توسط شرکت توزیع نیروي برق نامه احداث

نامـه  هاي الزم براي کسـب شـرایط اخـذ موافقـت    متقاضی، راهنمایی در صورت عدم تأیید درخواست
  .گرددبه متقاضی ارائه می توزیع نیروي برقاحداث توسط شرکت 

را طبق برنامـه زیـر انجـام مـی     نامه احداث موافقتصدور  اي،واحد جلب مشارکت شرکت برق منطقه
  :دهد

بـه  یعنی فید فشـار متوسـط اختصاصـی     4براي مولدهاي مقیاس کوچک که از طریق طرح  -
اي، شوند، در صورت تأیید درخواسـت متقاضـی توسـط شـرکت بـرق منطقـه      شبکه متصل می

-صـادر مـی   ايبرق منطقهشرکت نامه احداث توسط روز کاري موافقت 10حداکثر ظرف مدت 

 . گردد

 قـوي ار به شینه فشیعنی خط فوق توزیع  5از طریق طرح که مولدهاي مقیاس کوچک براي  -
حـداکثر ظـرف    درخواست متقاضی د، در صورت بررسی و تاییدنشوفوق توزیع متصل میپست 
  .می شود نامه احداث صادرموافقت وز کارير 15مدت 

نامـه احـداث، گـزارش    گذار باید طـی دوره اعتبـار موافقـت   سرمایهپس از صدور موافقت نامه احداث 
اگر در این دوره، موفق بـه اخـذ پروانـه    . مشارکت ارائه کندپیشرفت کار را به طور مستمر به واحد جلب 

نامه احداث را فقط براي یک بـار  تواند با ارائه دالیل توجیهی، تمدید دوره اعتبار موافقتاحداث نشود، می
  .درخواست کند

  
  گذار به شرکت برقانجام شده توسط مشاور سرمایهفنی  ارائه نتایج مطالعات: مسومرحلۀ 

بایستی مطالعـات فنـی مـورد     ،گذارنامه احداث توسط سرمایهپس از دریافت موافقت همرحلدر این 
) ب(مطابق پیوسـت   )متقاضی(گذار رمایهسنیاز جهت اتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه توسط مشاور 
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موظف است اطالعات مورد نیاز جهت انجـام مطالعـات فنـی را     شرکت برق. انجام گیرد این دستورالعمل
گـذار  گذار در اختیار شرکت مشاور اعالم شده توسط سرمایهروز پس از درخواست سرمایه 10ظرف مدت 

گـذار جهـت انجـام    اي از اطالعات مورد نیاز شرکت مشاور انتخاب شـده توسـط سـرمایه   نمونه .قرار دهد
آورده شـده  ) و(شرکت برق در اختیار شرکت مشاور قرار بگیرد در پیوسـت   مطالعات فنی، که باید توسط

  .است
مطابق این مطالعات  .به صورت مدون در اختیار شرکت برق قرار گیردباید فنی نتایج این مطالعات  

  :باشدشامل موارد زیر میمورد  انجام می شود و حسب) ب(پیوست 
 ...) کوتاه وبار، اتصالپخش( عات فنیلطام .1

 ملزومات تجهیزات حفاظتی  .2

 ملزومات کنترل و مونیتورینگ .3

 سیستم مخابراتی مناسب براي ایجاد ارتباط و ارسال اطالعات و دستورات الزم .4

  .باشدگذار میهزینه انجام این مطالعات برعهده سرمایه
  

مشاور توسط  ،گذاربررسی نتایج مطالعات فنی انجام شده توسط مشاور سرمایه: مرحلۀ چهارم
  شرکت برق

م گرفتـه توسـط مشـاور    نتایج مطالعات فنـی انجـا   شرکت برق مشاوریا شرکت برق ، در این مرحله
  :رسدگذار میبه اطالع سرمایه کتباً نتایج زیرو  دادهورد بررسی و بازنگري قرار مگذار را سرمایه

 نتایج بررسی مطالعات فنی .1

 شدهنظرات اصالحی در مورد سیستم حفاظتی پیشنهاد  .2

 مات اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکهالزانظرات اصالحی در مورد  .3

شنهاد شده براي ایجاد ینظرات اصالحی در مورد سیستم مانیتورینگ و سیستم مخابراتی پ .4
 ارتباط و ارسال اطالعات

  .ها باید مطابق با جدول زمانبندي زیر انجام شده و نتایج آن به اطالع متقاضی برسداین بررسی
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  شرکت برقجدول زمانبندي بررسی و ارزیابی مطالعات فنی انجام شده توسط ): 3(جدول 
  تعداد روز کاري مورد نیاز  مولد مقیاس کوچک شماره طرح اتصال

 روز کاري 5 1 طرح 
 روز کاري 7 2 طرح
 روز کاري 10 3 طرح
 روز کاري 15 4 طرح
 روز کاري 20 5 طرح

مولد مورد به شبکه هاي فنی انجام گرفته توسط شرکت برق، ممکن است اتصال با توجه به بررسی
به کتباً در این صورت باید نتایج مطالعات . پذیر نباشدامکانبا طرح پیشنهادي درخواست متقاضی 

طرح اتصال نوع گذار اعالم گردد و راهکارهاي مناسب جهت اصالح طرح، شامل تغییر مکان یا سرمایه
کوچک به شبکه، کاهش ظرفیت مورد درخواست، اصالح و تقویت شبکه برق محل اتصال و  مولد مقیاس

  . بررسی شود... 
اگر در مرحلۀ بررسی طرح مشخص شود نیاز به احداث یا تغییر ساختار و تقویت شبکه برق جهت 

، باید هزینۀ انجام این طالعات شبکۀ برق مورد نیاز استم و باشداتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه می
هاي انجام این مطالعات و انجام هزینه. اعالم گرددگذار سرمایهمطالعات توسط شرکت برق برآورد و به 

گذار یا شرکت ، بر عهدة سرمایه)هاهزینهبخش (این دستورالعمل 2-5اصالحات در شبکه مطابق بند 
  . برق خواهد بود

بایـد نظـرات   گذار سرمایهت عدم تأیید طرح ارائه شده، مشاور هاي الزم، در صوربعد از انجام بررسی
. شـود نهایی به شرکت برق ارائه می طرحگذار اعالم نماید و پس از انجام اصالحات، اصالحی را به سرمایه

گذار بایسـتی طـرح نهـایی اتصـال مولـد      در صورت تأیید نتایج مطالعات فنی توسط شرکت برق، سرمایه
  .ارائه نماید برقشرکت مقیاس کوچک را به 

  
  طرح نهایی نحوة اتصال: پنجممرحلۀ 

به تهیه و را  برق ۀ، طرح نهایی اتصال به شبک4گذار با توجه به نتایج مرحلۀ سرمایهدر این مرحله 
  :باشدنماید که شامل موارد زیر می می شرکت برق ارسال

 هاي شرکت برقنظرات و محدودیتاندازي با لحاظ نمودن راهبندي نصب و ارائه برنامۀ زمان .1
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ـ   :مولـدهاي مقیـاس کوچـک شـامل    خطـی کامـل اتصـال    ارائه دیاگرام تک .2 یدها، ـژنراتـور، کل
سیسـتم   ،گیـري جریـان و ولتـاژ   گیري و حفاظت، ترانسفورماتورهاي انـدازه دستگاههاي اندازه

 مانیتورینگ  و کنترل

مـورد نیـاز جهـت اتصـال ایـن      جـانبی  تعیین تجهیزات مولدهاي مقیاس کوچک و تجهیـزات   .3
 مولدها به شبکه و ارائه مشخصات فنی آنها

گذار جهت اتصال مولـدهاي مقیـاس کوچـک بـه شـبکه، بایـد از       ارائه شده توسط سرمایه تجهیزات
در غیر این صورت شرکت برق جهت تأیید یـا عـدم تأییـد     ،تجهیزات مورد تأیید شرکت برق باشدلیست 

 مرکـز توسـعه مولـدهاي مقیـاس کوچـک      بایستی از مولدها / تأیید فنی مولد .آنها اعالم نظر خواهد نمود
ها و اطالعات مورد نیاز براي تجهیزات جانبی اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه در فرم .اخذ گردد

 .ارائه شده است) د(پیوست 
 

  بررسی طرح نهاییاعالم نتیجه : ششممرحلۀ 
طرح نهایی نحوة  ،باید طی جدول زمانبندي زیر یا مشاور شرکت برق ، در این مرحله، شرکت برق
  .قرار دهدو ارزیابی اتصال ارائه شده را مورد بررسی 

  
  جدول زمانبندي بررسی و ارزیابی طرح نهایی اتصال): 4(جدول 

  روز کاري مورد نیاز دتعدا  مولد مقیاس کوچک طرح اتصال
 روز کاري 5 1 طرح 
 کاريروز  7 2 طرح
 روز کاري 15 3 طرح
 روز کاري 20 4 طرح
 روز کاري 30 5 طرح

  
ها، تجهیزات مونیتورینـگ،  مشخصات مولد، سیستم زمین، کلیدها و سوئیچ ،مشخصات طرح اتصال

اي، هـاي دوره اندازي و تسـت راه و نصب ،و هماهنگی سیستم حفاظتی، فرآیند تستتجهیزات مشخصات 
  .گردد، بررسی می)د(و )ج(و  )ب(و بر اساس دستورالعمل پیوست  مشاورتوسط 

براي تکمیل مستندات و کسب را هاي الزم پس از تایید طرح نهایی، واحد جلب مشارکت راهنمایی
  .کندگذار ارائه میشرایط اخذ پروانه احداث به سرمایه
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 3را ظـرف مـدت   ه احداث مشارکت شرکت توزیع نیروي برق، درخواست پروانواحد جلب : 1تبصره 
  .نمایدگذار تسلیم میروز کاري به سرمایه 2روز کاري بررسی و در صورت تأیید، پروانه احداث را ظرف 

روز  5اي، درخواست پروانه احداث را ظرف مـدت  شرکت برق منطقهواحد جلب مشارکت : 2تبصره 
  .نمایدگذار تسلیم میبه سرمایهاري روز ک 2ظرف کاري بررسی و در صورت تأیید، پروانه احداث را 

  
  ساخت و احداث: مهفتمرحلۀ 

گذار نسبت بـه  سرمایه ،و دریافت پروانه احداث یید طرح توسط شرکت برقأپس از ت در این مرحله،
اصالح شـود و یـا گسـترش     برقنماید و چنانچه نیاز باشد شبکۀ مقیاس کوچک اقدام می نیروگاهاحداث 

هاي مربوطه، مطابق بنـد  گذار و پرداخت هزینهها و توافق شرکت برق و سرمایهیابد، پس از برآورد هزینه
شود و در صورتی که الزم باشد تغییراتی در طرح نهایی انجام می اصالحاتاین همین دستورالعمل،  5-2

  .بایست به تأیید شرکت برق برسدصورت گیرد، می
گذار موظف است در طول اجراي پروژه از تجهیزاتی کـه در طـرح نهـایی خـود ارائـه داده و      مایهسر

توسط مشاور شرکت برق تأیید شده است، استفاده کنـد و بـه جـز مـوارد اسـتثناء مجـاز بـه تغییـر آن         
مقیـاس  در رونـد اجـرا و احـداث نیروگـاه     یا  مشخصات تجهیزات چنانچه در موارد استثناءدر . باشد نمی

باید حتماً به اطالع و تأیید شرکت برق برسد، در غیـر اینصـورت    یدکوچک به هر دلیلی، تغییر به وجود آ
 به درخواست شـرکت بـرق   هزینه تغییر تجهیز. باشدگذار میعواقب آن برعهده سرمایههرگونه مسئولیت 

 .باشدگذار میبرعهده سرمایه

را بـه واحـد    نیروگـاه پیشرفت پـروژه احـداث    ماهانه گذار موظف است بطور مستمر گزارشسرمایه
، به ویژه عـدم  نیروگاهاحداث ) مواعد کلیدي(بندي در صورت عدم رعایت زمان. جلب مشارکت ارائه نماید

موظف به ارائه دالیل تـوجیهی بـه واحـد جلـب     گذار سرمایهاتمام پروژه ظرف مدت اعتبار پروانه احداث، 
واحـد جلـب    م اتمام پروژه در موعد مقرر و انقضاي اعتبار پروانه احداث،در صورت عدباشد، مشارکت می

کماکـان   نقضـاي اعتبـار،  ااز مشارکت نسبت به صدور اخطاریه اقدام و چنانچـه ظـرف مـدت شـش مـاه      
  .شودگذار اعالم میبه سرمایهو پروانه احداث غپیشرفت پروژه نامطلوب باشد، مراتب ل

  
  اندازيآزمایش و راه: تمهشمرحلۀ 

انجام  بر نظارتو  بررسی امکانباید ، مقیاس کوچک نیروگاه گذار بعد از نصبدر این مرحله سرمایه
بـراي   مطـابق اعـالم شـرکت بـرق     را مولـد بـه شـبکه   کنندة متصلسیستم  اندازي مولد وهاي راهآزمایش
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 2و  1هـاي  کالسروز کاري براي مولدهاي مقیاس کوچک  5شرکت برق  .شرکت فراهم کندآن نمایندة 
زیـر را   امورفرصت دارد که  5و  4، 3هاي روز کاري براي مولدهاي مقیاس کوچک کالس 10و همچنین 

  :انجام دهد
 هماهنگی و تعیین زمان انجام آزمایشات .1

 اندازيهاي راهنظارت بر آزمایش .2

ت اي و بررسی و تأیید تنظیماانجام آزمایش ضد جزیرهنظارت بر هماهنگی جهت اجرا و  .3
 تجهیزات حفاظتی

مـورد تأییـد شـرکت    مسـتقل و  مهندسی باید توسط یک شرکت  هـمطابق پیوست ها این آزمایش
مطابق دسـتورالعمل آزمـون منـابع تولیـد پراکنـده       برداران و نمایندگان شرکت برقو با حضور بهرهبرق 

در قالـب چـک    صورت مدونبه هاي صورت گرفته را زمایشآگذار موظف است نتایج سرمایه. انجام گیرد
ـ  مهندسی انجام دهنـده آزمـایش هـا اخـذ و    شرکت هاي مورد تایید شرکت برق از لیست نماینـدگان   هب

   .نماید ارائهشرکت برق 
  .باشدگذار میها بر عهده سرمایههزینه انجام این آزمایش

  
  دورة اتصال آزمایشی: منهمرحلۀ 

یـک   گـذار مجـوز  ، بـه سـرمایه  در صورت تایید نتایج  اندازيپس از اتمام کلیۀ مراحل آزمایش و راه
پس از اطمینان از عدم بروز مشـکل در  . شودداده می  ماه 6 اعتبار مدتاتصال به شبکه با آزمایشی دورة 

نامـه دوره  موافقـت از اي نمونـه ) ح(در پیوسـت   .گردددورة اتصال آزمایشی، مجوز نهایی اتصال صادر می
  .ارائه شده استاتصال آزمایش 

  
  پذیرش نهایی یا لغو مجوز: همدمرحلۀ 

شرکت برق، پس از طی دورة آزمایشی اتصال مولد پراکنده به شبکه، نتـایج اتصـال ایـن مولـد بـه      
  :دهدشبکه را طبق معیارهاي زیر مورد ارزیابی و بررسی قرار می

 برداريبهرهشرایط مختلف در  شبکه تأثیر مولد بر تنظیم ولتاژ و پروفیل ولتاژ 

 کوتاهتأثیر مولد بر جریان اتصال 

 تأثیر مولد بر کیفیت توان 
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 تأثیر مولد بر هماهنگی تجهیزات حفاظتی 

 تأثیر مولد بر قابلیت اطمینان شبکه 

را توسط نامۀ رسـمی بـه    اتصالیی پذیرش نها، روز کاري 10طی مدت  شرکت برقدر این مرحله، 
احـراز عـدم رفـع     با اخطـار کتبـیِ   اشدگذار بقصوري متوجه سرمایه و یا در صورتی که گذار اعالمسرمایه
گـذار  دالیـل مربوطـه بـه اطـالع سـرمایه     ذکـر  با توسط نامۀ رسمی ، لغو مجوز اتصال آزمایشی را مشکل

نامـه پـذیرش   موافقـت ) ي(و ) ط(در پیوسـت  . دهدفوق را نشان میفلوچارت مراحل  2شکل  .رساند می
بـا تأییـد واحـد    ) برداريپروانه بهره(نامه پذیرش نهایی صدور موافقت .شده است نهایی و لغو مجوز آورده

  .گیردبرداري انجام میبهره
    



  شرکت توانیر
  مولدهاي مقیاس کوچکدستورالعمل اتصال به شبکه 
  

    
  دوم: ویرایش

 

17 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 نه

  بررسی گزارش نهایی طرح اتصال

 آري

 نیاز به اصالحات؟

 آري

 نیروگاه مقیاس کوچک ساخت یا احداث

 اندازيآزمایش و راه

 به شبکه اتصال آزمایشی صدور مجوز

 تأیید عملکرد مولد
 ؟در مدت اتصال

پذیرش نهایی صدور 
  برداريپروانه بهره

 آزمایشیلغو مجوز اتصال 

 گذاربه سرمایه ارائه مشکالت

 گذاررفع مشکالت توسط سرمایه

 ارائه طرح و درخواست

 نه

 گذار جهت رفع نواقصها به سرمایهبررسیتایج نارائه 

 آري

 گذار و ارائه نتایج به شرکت برقانجام مطالعات فنی توسط مشاور سرمایه

 

 شروع

 درخواست و تکمیل و تحویل آن به شرکت برق دریافت فرم

 بررسی فرمهاي دریافتی توسط شرکت برق

 درخواست اطالعات تکمیلی  اطالعات کامل است؟
 نه

 بررسی اولیه امکان اتصال واحد تولید پراکنده به شبکه

 نه  آیا امکان اتصال وجود دارد؟

 احداثنامه صدور موافقت

 بررسی نتایج مطالعات فنی توسط شرکت برق

 آري

 نه  آیا الزامات فنی برآورده شده است؟

 گذار به شرکت برقارائه گزارش نهایی طرح اتصال توسط سرمایه

گذار پیشنهاد انجام تغییرات طرح با مذاکره با سرمایه
 ...)احداث شبکه و تغییر مکان اتصال، ظرفیت مولد، (

انجام تغییرات  در طرح اتصال، 
 ظرفیت مولد و یا شبکه

بردار و مذاکره با بهره
گذار جهت سرمایه

 انجام مطالعات شبکه

 اعمال تغییرات

 آري

 صدور پروانه احداث

 تأیید نتایج آزمایش؟

 آري

 نه
 گذاراشکاالت به وجود آمده در طی آزمایش توسط سرمایهرفع نواقص و 

A

  گردش کار درخواست اتصال مولدهاي مقیاس کوچک: )2(شکل 
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گذار و ارائه نتایج بـه شـرکت بـرق را    ، مراحل مربوط به انجام مطالعات فنی توسط مشاور سرمایه3شکل 
  . دهدمی داده شده است را نمایش نشان         تحت عنوان مرحله 2که در شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مراحل مربوط به انجام مطالعات فنی ): 3(شکل 

  گذار و ارائه نتایج به شرکت برقتوسط مشاور سرمایه
  

 احداثنامه موافقت دریافت

 گذارانتخاب مشاور توسط سرمایه

 گذار توسط شرکت برقتأیید مشاور سرمایه

 گذار  از  شرکت برق دریافت اطالعات مورد نیاز  جهت انجام مطالعات فنی توسط مشاور سرمایه

 گذارانجام مطالعات فنی توسط مشاور سرمایه

 نتایج  مطالعات فنی  به شرکت برقارائه 

 

A

A 
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  هاهزینه -5-2
بـر   بـرق و اجراي طرح توسـعۀ شـبکۀ    مطالعات توسعهدر موارد ذیل، پرداخت هزینۀ فقط  .1

 :باشدعهدة شرکت برق می

 توسـعۀ مولـدهاي   دسـتورالعمل   4-7و  3-7هاي موضوع بنـد  مولدهایی که در محل
 .شوندمقیاس کوچک احداث می

  دستورالعمل مولدهاي مقیاس کوچک 1-6بند  3مولدهاي موضوع تبصرة 

 بــرق و حــرارت مولــدهاي تولیــد همزمــان )CHP( ،کــه بــراي حــرارت بازیــافتی آن
مطـابق تأییدیـه فنـی     در صورتی که  .کنندة کافی در محل وجود داشته باشد مصرف

بـرق و حـرارت ارائـه     تولیـد همزمـان  محاسبات بر اساس  پراکندهتولید مرکز توسعه 
برابـر   5/1بازده مـؤثر ایـن مولـدها بـیش از      شده از طرف سرمایه گذار به این مرکز ،

در اگـر   .مـی شـود  فرض  CHPفوق  هاينیروگاههاي کشور باشد، مولدمتوسط  بازده
کنندة حرارتی الزم در محل ایجاد گردد، برداري تجاري از نیروگاه، مصرفهنگام بهره

برداري از مولـد خـالف   باشد و اگر در هنگام بهرهمی شرکت برقهزینه اتصال برعهده 
هـاي انجـام گرفتـه    گذار خواهد بود و هزینـه ها برعهده سرمایهآن ثابت گردد، هزینه

 .ردیدگذار دریافت خواهد گاز سرمایه... توسعه شبکه و شامل هزینه مطالعات و 

  نیاز شرکت برق باشدبرقدر صورتی که طرح توسعۀ شبکۀ ،. 

انـد  گیري و در طرف شبکه واقع شـده هایی از شبکۀ اختصاصی که بعد از نقطۀ اندازهبخش .2
برداري و نگهداري آن بخـش از  شوند و هزینۀ بهرهبرق محسوب می شرکتجزئی از شبکۀ 

 .باشدشبکه نیز بر عهدة شرکت برق می

مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه بایـد توسـط    اتصال مطالعات فنی مورد نیاز جهترت، در هر صو
گذار انجام شود و هزینه انجام مطالعات و خدمات ارائه شده توسـط ایـن مشـاور بـر عهـده      مشاور سرمایه

گـذار و بررسـی طـرح    ولی بررسی نتایج مطالعات انجام شده توسط مشـاور سـرمایه  . باشدگذار میسرمایه
هاي آن مطابق توضیحات فـوق پرداخـت خواهـد    هزینه باشد وسعۀ شبکۀ برق برعهده شرکت برق میتو

  .باشدگذار میبر عهده سرمایهکالً اي و آزمایشهاي دورهاندازي راههزینه انجام آزمایشهاي . شد
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  اسناد و مدارك پیوست -6
  :پیوست الف -6-1

                         برقهاي کوچک به شبکهاتصال مولد مقیاس درخواست  هايفرممجموعه 
  

  :پیوست ب -6-2
  ي مقیاس کوچک به شبکهاتصال مولدها شرایط فنی و محدوده پارامترهاي شبکه جهت

   

  :پیوست ج-6-3
                      شبکه       بهمولدهاي مقیاس کوچک  مورد نیاز جهت اتصالمطالعات فنی 

  

  :پیوست د-6-4
                          برقتجهیزات مورد نیاز براي اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ 

  

  :پیوست هـ  -6-5
                                             ها                                                                              آزمایش

  

  :پیوست و  -6-6
                                                            گذار جهت انجام مطالعات فنی        مورد نیاز شرکت مشاور سرمایهاطالعات 

  

  : حپیوست  -6-7
                                                          نامۀ اتصال آزمایشی مولد مقیاس کوچکموافقت

  

  : طپیوست  -6-8
                                                         نامۀ نهایی اتصال مولد مقیاس کوچک      موافقت

  

  :يپیوست  -6-9
                                                          لغو مجوز اتصال آزمایشی مولد مقیاس کوچکفرم 
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  :پیوست الف -6-1
   برق                 درخواست اتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه هايفرممجموعه 

  
-نامه و موافقـت جهت دریافت معرفی گذار به شرکت برقاین فرم در زمان مراجعه سرمایه: 1فرم شماره  

  . شودگذار قرار داده میدر اختیار سرمایه نامه احداث
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  1فرم شماره 
 :گذارمشخصات سرمایه -

  )متقاضی حقیقی( گذارسرمایه اتشخصم): 1(جدول 
  ................: .........تاریخ تولد........ .........................: ....محل تولد....... .....................: .........نام پدر ................................................... :نام خانوادگی     ........................................ :نام
  ................................: ......تابعیت.........    ...........................................: .....ملی مارهش..... ....: .....................شناسنامه مارهش

  .........................: ...........تلفن همراه: ...................................   تلفن ثابت......................................: ...........................................................................................................................محل سکونت آدرس
  ......................... :رونیکیپست الکت ................................: ......ثابت تلفن........... ..................................: ...........................................................................................................................آدرس محل کار

  سوابق شغلی
  توضیحات  خصوصی  دولتی  محل خدمت  تا تاریخ  از تاریخ  واحد سازمانی  سمت  نام محل کار  ردیف

1-                    
2-                    

  سوابق تحصیلی
  نام محل تحصیل  گرایش  رشته تحصیلی  نوع مدرك  ردیف

1-          
2-          
3-          
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  )قیمتقاضی حقو( گذارسرمایه مشخصات): 2(جدول 
  : ..................   تابعیت............... .......: ...تاریخ تأسیس .............................................................................: ...........نام قبلی...........     .......................................................: ........موسسه/شرکت نام

  : ...........................................  شماره ثبت..........  ...................: ...........تاریخ ثبت: ............................................................نوع شرکت
  ..................... ........................................................................................................................: ...........................................................................................................................دفتر مرکزي آدرس
  ............................................................ :پست الکترونیکی.......... .......................................: ......................دورنگار: ............................................................. تلفن

  )این قسمت تنها در صورت تمایل به انجام پروژه به صورت مشارکتی تکمیل گردد( گروه مشارکتاعضاي  مشخصات
  درصد مشارکت  تابعیت  نام عضو  ردیف  درصد مشارکت  تابعیت  نام عضو  ردیف

1-        4-        
2-        5-        
  غیرثبتی       ثبتی :       نوع سند مشارکت        -3
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  هاي مالی، اعتباري و مدیریتیتوانایی): 3(جدول 
  :مخصوص ارزیاب  :گذارمخصوص سرمایه

  :توضیحات/تأیید امتیاز-3  :امتیاز -2  :سال تأسیس -1
  مخصوص ارزیاب  مشخصات مدیر عامل، هیأت مدیره و کارکنان کلیدي شرکت

  توضیحات/ تایید امتیاز -10  امتیاز-9  سابقه کار-8  تحصیلیرشته -7  آخرین مدرك تحصیلی-6  پست سازمانی-5  نام و نام خانوادگی-4  ردیف
1-                
2-                
3-                
4-                
5-                
6-                

      :جمع
  )درج شودو براي سال مالی گذشته   میلیون ریالکلیه ارقام به ( توانایی مالی و اعتباري

کل وجوه -11
هاي دارایی-14  گردش مالی-13  هاهزینه-12  دریافتی طی سال 

  ثابت
هاي بدهی-15

  بلند مدت
هاي دارایی-16

  جاري
هاي بدهی- 17

  جاري
لی اتوان م- 18

  جاري
توان مالی -19

  بلندمدت
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  پیمانکاري نداشته یـا درخواسـت ارزیـابی    نامه احداث است که رتبه  گذار متقاضی دریافت موافقت مختص سرمایه) هاي مالی، اعتباري و مدیریتیجدول توانایی(این جدول
 .باشد مجدد دارد، می

 دسـتورالعمل توسـعۀ مولـد مقیـاس کوچـک، یعنـی شـیوة ارزیـابی بـدقت           2باید مطابق پیوست شماره . تمامی ستونهایی که تحت عنوان امتیاز در این جدول آمده است
  .محاسبه شده و در ستونهاي مربوطه قرار داده شود

  و  باشـد ) توسـعه مولـد مقیـاس کوچـک     دسـتورالعمل  1-6بند  1ي  تبصره 3موضوع جزء (گذار متقاضی استفاده از امتیاز مربوط به انشعاب برق فعلی  سرمایهدر صورتیکه
 .دو برابر انشعاب تحت مالکیت وي باشد، پر کردن این جدول براي وي ضرورتی نداردحداکثر ظرفیت مورد درخواست معادل 

  از این جدول باید مستند به اسناد بیمه و چارت سازمانی مصوب شرکت و همچنین سوابق کار مکتوب و مورد تأیید سازمان کارفرمـا باشـد کـه بـه     7تا  4ستونهاي شمارة 
 .شود پیوست فرم ارسال می

  بـراي  ) مرجعی مشابه در مورد موسسه(حبان سهام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادي ساالنه صااز این جدول باید طبق  17تا  11ستونهاي
 .توضیحی، پر شودانباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهاي ) زیان(سال مالی گذشته شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود 

  این جدول نیز باید بر اساس شیوة ارزیابی پر شود 19و  18بندهاي. 

 دتکمیل شو موسسه/مالی گذشته شرکت اطالعات فوق باید براي سال. 

 فوق باید به پیوست فرم ارسال شود هايتمامی اسناد ذکر شده بند. 
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 هاي مدیریتی شرکت اناییتو): 3(جدول ادامۀ 

 ارزیاب مخصوص گذار  سرمایه مخصوص

 تاریخ شروع-23 نام کارفرما-22 محل اجرا-21 نام و موضوع فعالیت- 20 ردیف
  آخرینتاریخ -24

 صورت وضعیت
  مبلغ ریالی-25

 )میلیون ریال(
  مبلغ ارزي- 26
 )یورو - دالر(

درصد - 27
 مشارکت

 امتیاز- 28
  تاییدامتیاز-29
 توضیحات/

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

   :جمع

  
  )براي متقاضیانی که انشعاب برق دارند(مشخصات انشعاب ): 4(جدول 

  :ظرفیت انشعاب                                                        :شماره اشتراك
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 ):تواناییهاي مدیریتی شرکت( )3(راهنماي پر کردن ادامۀ جدول  .1

  گذار شخص حقوقی باشد مربوط به سوابق تحصیلی مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان شرکت است، چنانچه سرمایه )3(این بخش از جدول. 

  از این جدول باید طبق اسناد معتبر کارفرما یا تحویل گیرندة پروژة مربوطه پر شود و این اسناد به پیوست فرم ارسال شود 27تا  20ستونهاي. 

 ):شخصات انشعابم( )4(راهنماي پر کردن جدول  .2

 گذارانی است که انشعاب برق دارند این جدول مختص سرمایه. 

 باشد، ایـن  ) دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک 1-6بند  1ي  تبصره 3موضوع جزء (گذار متقاضی استفاده از امتیاز مربوط به انشعاب برق فعلی  در صورتیکه سرمایه

 .مربوط به مالکیت انشعاب را به همراه این فرم ارسال کندبخش از فرم درخواست را تکمیل و مدارك 
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  :مشخصات محل مورد درخواست براي نصب نیروگاه مقیاس کوچک -

  :به انضمام آدرس محل نصب پیشنهادي نصب مورد درخواست) منطقه(شهر 
  
  

  :و مختصات جغرافیاییمحل نصب پیشنهادي کروکی 
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  گذار بر نیروگاه تولید پراکندهنحوة مالکیت سرمایه -
  ------------- سایر موارد   کننده نیروگاه اجاره     سهامدار نیروگاه    مالک نیروگاه

  
 ظرفیت نیروگاه مقیاس کوچک مورد درخواست -

 نیروگاه  توان اکتیو نامی)kW............................................. :( 

  توان ظاهري نیروگاه)kVA................................................ :( 

 تعداد واحدهاي مورد درخواست :.......................................... 

 1ظرفیت هر یک از واحدها: 

o  توان اکتیو هر یک از واحدها)kW.................................................. :( 

o  توان ظاهري هر یک از واحدها)kVA............................................. :(  
  

  نیروگاه تولید پراکندههدف اولیه از ساخت  -
  1کالس (کیلووات  20براي مولدهاي با قدرت نامی زیر( 

 تامین مصرف داخلی توان  

 فروش تجاري توان به شبکه برق 

 5و  4، 3، 2کالس (کیلووات  20براي مولدهاي با قدرت نامی باالي( 

 فروش تجاري توان  

 تامین مصرف داخلی توان  

 :برداري از نیروگاه پراکنده به چه صورت خواهد بوددر صورت انتخاب این گزینه، نحوة بهره                

 برش پیک بار و مدیریت تقاضا  

 تأمین توان اولیه و بار پایه  

 تولید همزمان انرژي الکتریکی و گرما  

 استفاده از آن به عنوان رزرو آماده، پشتیبان و مصارف اضطراري   

 --------------------------------------) نام ببرید(یر موارد سا 

 

                                                
 .تک واحدها تکمیل گردددر صورتی که هر یک از واحدها با هم متفاوت هستند این قسمت براي تک 1
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  تخمین میزان مصرف، تولید و خرید برق -
a- بینی شدة سالیانه متقاضیمصرف انرژي برق پیش----------------- )kWh/yr(  
b- بینی شدة سالیانه توسط مولد مقیاس کوچک تولید انرژي برق پیش--------------- )kWh/yr( 

c-  بینی شدة سالیانه انرژي برق پیشخرید)a - b  (---------------- )kWh/yr( 

d- بینی شدة متقاضیسقف توان مصرفی پیش----------- )kW(  
e- بینی شدة توسط مولد مقیاس کوچک سقف تولید توان برق پیش--------- )kW( 

f-  مابه التفاوت توان برق دریافتی از شبکه)d - e  (---------- )kW( 

  
  سنکرون ژنراتور مشخصات -

  1کالس (کیلووات  20مولدهاي زیر( 

o نحوه اتصال به شبکه :  
  تکفاز            فازسه  

o اکتیو نامی  توان)kW:(  
o  توان ظاهري نامی)kVA:(  
o نامی  ولتاژ)V:(  

  
  1)5و  4، 3، 2کالس (کیلووات  20مولدهاي باالي 

o  فازسه -تکفاز(نوع ژنراتور:(  
o مقادیر نامی:  
  اکتیو نامی توان)kW:(  
 ظاهري نامی  توان)kVA:(  
 نامی  ولتاژ)V:(  
 نامی  جریان)A:(  
  ضریب قدرت نامی:(%)  
o فازپیش: .....................      فازپس:   بازة تغییرات ضریب قدرت......................... : 

 

                                                
  .تکمیل گردددر صورت استفاده از دو یا چند ژنراتور با مشخصات متفاوت این فرم باید براي هر ژنراتور جداگانه  1
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  )5و  4، 3، 2براي مولدهاي کالس (برداري مولد مقیاس کوچک نوع بهره -
 برداري به صورت موازي با شبکه بهره 

 برداري موازي کوتاه مدت با شبکه بهره 

 برداري به صورت ایزوله از شبکه بهره  
  

  بردارينحوة بهره -
   تزریق توان تولیدي به شبکه  حداکثر توان صادر شونده به شبکه-------- )kW( 

  عدم تزریق توان به شبکه 

  تولید است 150%بار در محل تولید همیشه بیشتر از مقدار نیاز به تزریق توان به شبکه نیست و . 

  
  آیا براي اتصال مولد به شبکه برق نیاز به ترانسفورماتور اختصاصی است؟ -

   بله       خیر  
  

  .این قسمت توسط شرکت برق تکمیل گردد
  

 :اتصال پیشنهادي براي اتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه کالس قدرت و طرح -

        1کالس      2کالس        3کالس       4کالس       5کالس  
        1طرح        2طرح          3طرح         4طرح        5طرح  
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  و تعهدنامهاجازه نامه 
 ،درخواسـت فـرم  ضمن تأیید اطالعـات منـدرج در ایـن    ) دارندگان حق امضاء(کنندگان ذیل امضاء

پروانـۀ احـداث   / نامـه احـداث   موافقـت / نامـه  معرفـی آگاهی خود از اینکه اطالعات مذکور بـراي دریافـت   
در صـورت  شـرکت بـرق   دهند تا وزارت نیرو و یا واحد جلب مشارکت  دارند و اجازه می ، ابراز میباشد می

درخواسـت، اطالعـات تکمیلـی    فـرم  حت اطالعات ارائه شـده در ایـن   به منظور تکمیل و تأیید صلزوم و 
از سـازمانهاي ذیـربط    ،اطالعـات شخصـی   با رعایت اصـل محرمانـه بـودن    فرم رامتناسب با موضوع این 

هاي مقرر در قوانین موضـوعه  یک از ممنوعیت دارند که مشمول هیچ همچنین اذعان می .نماینددریافت 
  .نیستند

ارائـه اطالعـات نادرسـت در ایـن      شـرکت بـرق   یا واحـد جلـب مشـارکت    رت نیروچنانچه براي وزا
گـذار تـابع    مقتضی را خواهد گرفت و سرمایه  در این مورد تصمیم شرکت برقمحرز شود، درخواست نامه 

  .باشد تصمیمات متخذه می

 امضاءمهر و     :تاریخ                    :سمت      :و نام خانوادگی نام -1

 

  امضاءمهر و       :تاریخ               :سمت      :و نام خانوادگی نام -2
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  2فرم شماره 
گـذار  گذار در اختیار سرمایهنامه احداث توسط شرکت برق براي سرمایهاین فرم بعد از صدور موافقت     

 .شود تا مشاور خود را براي انجام مطالعات فنی به شرکت برق معرفی نمایدقرار داده می

  )5و  4، 3، 2براي مولدهاي کالس (مهندس مشاور مشخصات  -
  مشخصات شرکت

  ............................................................. :نام شرکت
  مشخصات مدیر عامل

  .......................................... :نام خانوادگی      ............................................................ :نام
  آدرس شرکت

  ................................................................ :آدرس
  

  تلفن و پست الکترونیکی
  .......................................... :پست الکترونیکی............................................... : تلفن تماس

  مشاورها و رزومه شرکت اي از فعالیتخالصه
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  3فرم شماره 
گذار و در هنگام ارائه نتایج مطالعات باید در اطالعات زیر بعد از انجام مطالعات فنی توسط مشاور سرمایه

 .اختیار شرکت برق قرار گیرد

 
  شده براي اتصال به شبکهزده زمان تخمین -

 دورة زمانی طراحی:  
  ................................................ :خاتمه     ......................................: شروع            

  
 دورة زمانی ساخت: 

  ................................................... :خاتمه ......................................     :شروع
  

 اندازيدورة زمانی نصب و راه: 

  ................................................... :خاتمه     ...................................... :شروع
  

 برداريزده شده براي اتصال و شروع بهرهزمان تخمین: 

  ............................................... :خاتمه        ...................................... :شروع
  
  

  )PCC(گیري مشخصات نامی نقطۀ اندازه -
  ):مطابق استعالم از شرکت برق) (kVA(کوتاه سطح اتصال
  ):V(ولتاژ نامی 

  فاز سه         تکفاز :       سیستم تغذیه
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 مورد استفاده هايو موتورها و توربین تکمیلی هر یک از ژنراتورهامشخصات 

 1مقیاس کوچک در نیروگاه

 
o 5و  4، 3، 2کالس ( این قسمت براي ژنراتورهاي سنکرون تکمیل گردد(:  
 نام سازنده : 

 هاي ژنراتورپیچبندي سیمسیم نوع:  
 3             سیمه مثلث 3             سیمه ستاره 4سیمه ستاره  
 زمین مورد استفاده سیستم:  

           زمین نشده       زمین شده مستقیم اهم................. زمین شده با امپدانس  
  (اینرسی ژنراتور ) ممان(ثابتH :(----------------------  

  ممان(ثابت ( اینرسی کلgen-set )H :(-----------------  

 ولت ---------------------------------:ولتاژ تحریک 

 آمپر -------------------------------: جریان تحریک 

  راکتانس سنکرون)dX:(----------------------- %  
  راکتانس گذرا)dX :(-------------------------- %  
  راکتانس زیرگذر)dX :(------------------------ %  
  0(راکتانس مؤلفۀ صفرX:(--------------------- %  
  1(راکتانس مؤلفۀ منفیX:(-------------------- % 

  
 

o  عنوان محـرك اولیـه   که از موتور گازسوز به  مولدهاي مقیاس کوچکیاین قسمت براي
 . تکمیل گردد کنند،استفاده می

 )مشخصات موتور گازسوز(                               

 شرکت سازنده: 

 شماره مدل: 

 تعداد سیلندر: 

                                                
 .در صورت استفاده از چندین ژنراتور در نیروگاه مقیاس کوچک این قسمت براي هر ژنراتور باید جداگانه تکمیل گردد 1
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  در حالت دائم کار قدرت موتور)kW:( 

  دور نامی)rpm:( 

 نوع موتور           :standby                        prime  

  اینرسی ثابت)H :(---------------------------- 

 
 

o  که از توربین گازي به عنوان محـرك اولیـه    مولدهاي مقیاس کوچکیاین قسمت براي
 .کنند، تکمیل گردداستفاده می

 )مشخصات توربین گاز(

 شرکت سازنده: 

 شماره مدل: 

  قدرت نامی)kW:( 

  دور نامی)rpm:( 

 نوع توربین             :  داراي چرخهreheat         بدون چرخهreheat 

  ----------------------------): H(ثابت اینرسی  -
  

  .گذار ارائه گردداطالعات تکمیلی که باید توسط سرمایه -
 خطی از سیستم اتصالدیاگرام تک 

 شماتیک سیستم کنترل و حفاظت 

 الکتریکی، موقعیـت مولـد مقیـاس    گیري دهندة تجهیزات اصلی، وسایل اندازهنشان: نقشۀ سایت
 ....کوچک، تجهیزات رابط، موقعیت کلیدهاي قطع و 

 
  

 نقطه اتصال به شبکهدر کوتاه مولد مقیاس کوچک سهم جریان اتصال -

  )5و  4، 3، 2براي مولدهاي کالس (  
 آمپر --------کوتاه تکفاز به زمین اتصال 

 آمپر --------فاز متقارن کوتاه سهاتصال 
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 آمپر -------فاز نامتقارن کوتاه سهاتصال 

    
 نقطه اتصال به شبکه  در  کنندة مولد از شبکهکوتاه تجهیزات قطعقدرت قطع اتصال -

 )5و  4، 3، 2مولدهاي کالس براي (

 ---------  متقارن(آمپر( 

 ---------  نامتقارن(آمپر( 

 
  باشد؟میاندازي تجهیزات تولید پراکنده، نیاز به شبکه برق آیا براي راه -

     بله         خیر  

  آمپر --------اگر بله، برآورد جریان هجومی چند آمپر است؟      

در صورت نیاز به ترانسفورماتور اختصاصی جهت اتصال مولد به شبکه برق مشخصات زیـر را   -
 ؟1تکیمل نمایید

  ظرفیت نامی)kVA:( ........................................ 

  ولتاژ اولیه)V:( .................................................. 

  ولتاژ ثانویه)V:( ................................................. 

 امپدانس درصد: ................................................. 

 برداري ترانسفورماتورنوع اتصال و گروه: .............................................. 

 تعداد ترانسفورماتورها: ....................................... 

 نحوه زمین کردن نقطه نوترال ترانسفورماتور: 

           زمین نشده     زمین شده مستقیم اهم................ زمین شده با امپدانس  

         نام ببرید( سایر موارد( :............................................   
                                                

براي هر یک از ترانسفورماتورها این قسمت باید  ،در صورت استفاده از چند ترانسفورماتور جهت اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه 1
 .جداگانه تکمیل گردد
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  4فرم شماره 
گذار و ارائه نتایج مطالعات به شرکت برق و تأیید آنها این فرم بعد از انجام مطالعات توسط مشاور سرمایه

  .شودگذار قرار داده میرمایهستوسط شرکت برق، به منظور دریافت پروانه احداث در اختیار 
 

  )در صورت قطعی شدن طرح) (اندازياحداث یا نصب یا راه(پیمانکار مشخصات  -
  1مشخصات شرکت پیمانکار

  ................................................................................................ :نام شرکت
  ............................................................................. :نوع فعالیت پیمانکار

  مشخصات مدیر عامل
  ............................................... :نام خانوادگی ......................................................        :نام

  آدرس شرکت
  .................................................................................................. :آدرس

  
  تلفن و پست الکترونیکی

  ........................................................ :پست الکترونیکی...............................................     :تلفن تماس
  

  هاي مرتبط با موضوع تولید پراکندهاي از فعالیترزومه و خالصه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .اندازي متفاوت باشند این فرم باید براي همه آنها تکمیل گردددر صورتی که شرکتهاي پیمانکار مربوط به احداث، نصب و راه 1
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  )در صورت قطعی شدن طرح(برداري و نگهداري اطالعات بهره -
  مشخصات شرکت تعمیر و نگهداري

  .......................................................................... :نام شرکت

  مشخصات مدیر عامل
  ................................................................... :نام خانوادگی..........................................................                : نام

  آدرس شرکت
  .................................................................. :آدرس

  
  تلفن و پست الکترونیکی

  ............................ :پست الکترونیکی..........................................    : تلفن تماس
  بردارشرکت بهرهمشخصات 

  : ...............................................................بردارنام شرکت بهره
  بردارمهندس بهره مشخصات

  : ................................................نام خانوادگی: ............................................          نام
  بردارو مهندس بهره برداربهرهآدرس، تلفن و پست الکترونیکی شرکت 

  
  

  هاي مرتبط با موضوع تولید پراکندهاي از فعالیترزومه و خالصه
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  :بپیوست  -6-2
                        شبکه      بهمولدهاي مقیاس کوچک اتصال مطالعات فنی  

  
  :گیردباید انجام  زیر مطالعات فنیبه منظور بررسی تأثیر اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه برق، 

 بار در حالت عادي و اضطراريمطالعات پخش  
 کوتاهمطالعات اتصال 

 مطالعات کیفیت توان 

 مطالعات هماهنگی حفاظتی 

 مطالعات سیستم زمین  
راهنماي انجام مطالعات و تهیه طـرح اتصـال منـابع تولیـد     "براي انجام صحیح این مطالعات می توان از 

  . استفاده نمود "پراکنده 
مطالعات فنی مورد نیاز جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه با توجه بـه طـرح اتصـال و    یر جدول ز

  .دهد را نشان می کالس قدرت نامی
  

  مطالعات فنی مورد نیاز با توجه به طرح اتصال و کالس قدرت منابع تولید پراکنده): 5(جدول 

فنی مطالعه  
 

 طرح وکالس

مطالعات 
  پخش بار

مطالعات 
اتصال 

  کوتاه

مطالعات 
هماهنگی 

  حفاظتی

پایداري 
دینامیکی و 

  گذرا

مطالعات 
کیفیت 

  توان

مطالعات 
سیستم 

  زمین

  -  -  -  -  -  - )  2و  1طرح (  1  کالس

        -   -    ) 3و  2طرح (  2  کالس
        -   -    )  3طرح (  3  کالس

             )  4و  3طرح (  4کالس 
             )  5و  4طرح (  5  کالس
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  :که براي تهیه طرح اتصال باید انجام شود به شرح زیر است مطالعات فنی حداقل
  

  بار در حالت عادي و اضطراريمطالعات پخش -6-2-1
یکی از مطالعات پایه براي تعیین الزامات اتصال مولـدهاي مقیـاس کوچـک بـه      ،بارمطالعات پخش

و  کنـد گذار انتخاب مـی که سرمایهاست  وظیفۀ انجام این مطالعات بر عهدة مشاوري .باشدمی برقشبکۀ 
  .است گذاربرعهده سرمایهو هزینۀ انجام این مطالعات نیز  باشدمورد تأیید شرکت برق می

  :گیردبراي تعیین موارد زیر انجام میاین مطالعات 

  تعیین استراتژي مناسب جهت کنترل توان راکتیو و کنترل ولتاژ  -
   تعیین قیود و محدودیتهاي عملکرد در حالت دائم -
  و هماهنگی حفاظتی تهیه اطالعات الزم براي مطالعات کیفیت توان -

  
ثیرگذار اسـت و بایـد توسـط مشـاور در     موارد زیر در انجام مطالعات بسیار تأبار، پخشمطالعات در 

  : نظر گرفته شود
  به شبکه مقیاس کوچکمیزان توان تزریقی از جانب مولد  -
  باالدست توزیعفوق از پست مولد مقیاس کوچکفاصله نصب  -
  باالدست  توزیعفوق ولتاژ تنظیم شده در پست -
مولیـد بـر آن   و فیـدري کـه    به شـبکه  مولد مقیاس کوچککننده نوع و سایز هادي متصل -

  نصب می شود
  و میزان مصرف داخلی مولد مقیاس کوچکخود تأمین بودن یا نبودن  -
 .شودبه آن متصل می مولد مقیاس کوچکبار ساالنه فیدري که حداکثر و حداقل -

  
فـاز در  فاز یا سـه بار بر روي یک فیدر، پارامترهاي زیر را به صورت تکنتایج حاصل از تحلیل پخش

گیري در مورد اتصال مولدهاي مقیـاس کوچـک بـه    ، که براي تصمیمدهدبردار شبکه قرار میاختیار بهره
  :باشندشبکه بسیار مهم می

   ها و پروفیل ولتاژ در نقاط مختلف فیدراندازه و زاویه ولتاژ در همه شین -
   شارش جریان و توان در هر نقطه از فیدر -
   میزان تلفات در هر فیدر -
   فیدر میزان توان ورودي کل -
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بـراي بـار    ها بر حسب مدل تعیین شـده در هر یک از باس) کیلووات و کیلووار(میزان توان  -
 )ثابت بارهاي توان(مورد نظر 

  
 :شامل موارد زیر استبار اطالعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات پخش

  اطالعات استاتیک شبکه -
o  مشخصات فنی تجهیزات، ترانسفورماتورها، خطوط شبکه و...  
o  از پست با استفاده از اطالعات  مولد مقیاس کوچکفاصله نصبGIS   
o  فاصله بارهاي مختلف روي فیدر از پست با استفاده از اطالعاتGIS   
o حاالت مانوري مختلف بر روي فیدر 

o مصرف بارها نوع مشخص کردن  
  اطالعات دینامیک شبکه -

o    و حـداقل و   مولـد مقیـاس کوچـک   حداقل و حداکثر بار ساالنه فیدر محـل اتصـال
  حداکثر میزان مصرف بارهاي روي فیدر 

o انتخاب تپ ترانسفوماتورها و تنظیم ولتاژ پست   
o  جبرانسازي توان راکتیو  
o  توان ثابت(مشخص کردن مدل بارها(  

  و توان اکتیو و راکتیو تزریقی به شبکه  مولد مقیاس کوچکاطالعات مربوط به ظرفیت  -
به مولدهاي مقیاس کوچک با شبکه، این مولدها برداري موازي بار، در حالت بهرهدر مطالعات پخش

   .شوندمدلسازي میبا ضریب توان ثابت ) به شبکهتوان تزریق (صورت یک بار منفی 
ورود  .، پروفیل ولتاژ در طول فیدر استدردگبررسی می ي کهبار، مهمترین مورددر مطالعات پخش

اي از شـبکه  ولتاژ در هیچ نقطـه  سطح نباید باعث شوددر هیچ حالت بهره برداري به شبکه  DGو خروج 
  . تجاوز نماید) حداقل و حداکثر(یر مجاز از مقاد

بـرداري، دو سـناریوي زیـر در    بنابراین، به منظور بررسـی پروفیـل ولتـاژ در شـرایط مختلـف بهـره      
  : شودبایستی در نظر گرفته  بارمطالعات پخش

   )افزایش ولتاژ( مولد مقیاس کوچکباري و با حضور یت کمشبکه در وضع -
  )کاهش ولتاژ( مولد مقیاس کوچک شبکه در وضعیت پرباري و بدون حضور -
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بـه شـبکه وجـود داشـته      مولد مقیاس کوچکدر صورتی که امکان مانور بر روي فیدر محل اتصال 
مولـد  و پرباري شبکه، حضور و عدم حضـور   باريکم(بار باید در سناریوهاي مختلف باشد، مطالعات پخش

   .و به ازاي مانورهاي مختلف بر روي فیدر انجام شود) مقیاس کوچک
یـا تعـداد بیشـتري فیـدر      2 نیروگاه مقیاس کوچک به پست، از طریقدر مواردي که امکان اتصال 

جهت اتصـال نیروگـاه    د، مطالعات باید براي تمامی فیدرها انجام شود تا در نهایت بهترین فیدروجود دار
  .به شبکه انتخاب گردد

بار در یک شبکۀ داراي تولید پراکنـده، محـدودة شـبکه مـورد مطالعـه      براي انجام محاسبات پخش
در انجـام   .باشـد مـی  بـه شـبکه    اتصـال معموالً تا یک سطح ولتاژ باالتر از ولتاژ نقطه ) سازي شبکهخالصه(

مـد  بایـد  چنجـر  راکتیو موجود و نیز ترانسفورماتورهاي داراي تپها و منابع اثر خازن ،بارمطالعات پخش
  .نظر قرار گیرد

 
  کوتاهمطالعات اتصال -6-2-2

 بـرق شرط اتصال مولدهاي مقیاس کوچک بـه شـبکۀ   یکی از مطالعات فنی مهم که به عنوان پیش
  :زیر کاربرد داردنتایج حاصل از این مطالعات در موارد . باشدمی کوتاهمطالعات اتصال ،استمطرح 

 انتخاب تجهیزات حفاظتی .1

 هاي حفاظتیتنظیم رله .2

 هاي حفاظتی در سطوح مختلفهماهنگی رله .3

 
عبـارت  که مشاور باید در اختیار داشته باشـد،  کوتاه اطالعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات اتصال

 :است از

  مشخصات فنی تجهیزات، ترانسفورماتورها، خطوط شبکه و...  

  کوتاه شبکهکننده و قدرت قطع آنها و سطح اتصالتجهیزات قطعمشخصات  

  از پست با استفاده از اطالعات  مولد مقیاس کوچکفاصله نصبGIS   

  حاالت مانوري مختلف بر روي فیدر و...  

 مقدار تپ ترانسفوماتورها  

  و تجهیـزات کنتـرل و    مولد مقیـاس کوچـک  اطالعات مربوط به ظرفیت و مشخصات فنی
 حفاظت آن



  توانیرشرکت 
  دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهاي مقیاس کوچک

  

    
  دوم: ویرایش

 

44 
 

و نتایج مطالعـات   کوتاه شبکهبر سطح اتصال مولد مقیاس کوچکدر میزان تأثیرگذاري  ی کهعوامل
  :عبارتند از کوتاه نقش بسزایی دارند و بایستی توسط مشاور حتماً در نظر گرفته شوند،اتصال

  مولد مقیاس کوچکمیزان قدرت منصوبه  -

  کوتاه شبکه و توپولوژي شبکه محل اتصالسطح اتصال -

  هاي جریان خطا در شبکهاستفاده یا عدم استفاده از محدودکننده -

و نحـوه اتصـال    تعداد واحدهاي نیروگاهی، نوع و تعداد ترانسفورماتورهاي متصـل کننـده   -
  واحدها به شبکه

  از پست  مولد مقیاس کوچکفاصله نصب  -

  به شبکه مولد مقیاس کوچککننده  نوع هادي متصل -

  انتخاب سیستم زمین -

کوتاه در یک شبکۀ داراي تولید پراکنده، محدودة شبکه مـورد مطالعـه   انجام محاسبات اتصالبراي 
  .باشدمی به شبکه اتصالمعموالً تا یک سطح ولتاژ باالتر از ولتاژ نقطه ) سازي شبکهخالصه(

منـابع  دهـد نحـوه اتصـال    کوتاه را تحت تأثیر قرار مییکی از موارد بسیار مهمی که مطالعات اتصال
  :دهداین امر پارامترهاي زیر را تحت تأثیر قرار می. تولید پراکنده به شبکه است

  کوتاهمیزان و نحوه مشارکت منابع تولید پراکنده در جریان اتصال -

  )مخصوصاً خطاهاي تکفاز(آشکارسازي و پاکسازي خطا در شبکه  -

شبکه و سیسـتم زمـین طراحـی    به  مولد مقیاس کوچککننده بندي ترانسفورماتور متصلنوع سیم
  . دهدکوتاه را تحت تأثیر قرار میشده براي منابع تولید پراکنده به شدت نتایج مطالعات اتصال

 :کوتاه موارد زیر باید در نظر گرفته شوددر انجام مطالعات اتصال

  برداري سناریوهاي مختلف بهره -

  حضور و عدم حضور مولدهاي پراکنده در شبکه -

  خطا انواع مختلف  -

  فاز بروز خطاي تک -

  فازبروز خطاي سه -

  )فازفاز و سهخطاي تک(نقاط مختلف بروز خطا در شبکه  -

  مولد مقیاس کوچکدست بروز خطا در شبکه پایین -

  مولد مقیاس کوچکبروز خطا در شبکه باالدست  -

  بروز خطا در در داخل نیروگاه تولید پراکنده -
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  بروز خطا در فیدرهاي مجاور -

وجـود دارد،   مولد مقیـاس کوچـک  در صورتی که امکان انجام مانور در فیدر محل اتصال  -
  .کوتاه باید به ازاي مانورهاي مختلف انجام شودمطالعات اتصال

 
  مطالعات کیفیت توان -6-2-3

یکی از وظایف اصلی شرکتهاي برق تأمین انرژي برق با کیفیت مناسب و بـا حـداقل قطعـی بـراي     
  :شونداختالالت عمده کیفیت توان به چند دسته زیر تقسیم می. مشترکین است

   اغتشاشات گذرا -

   هاقطعی -

   کاهش ولتاژ/ افت کوتاه مدت ولتاژ -

   افزایش ولتاژ/ افزایش کوتاه مدت ولتاژ -

   اعوجاج شکل موج -

   نوسانات ولتاژ -

   تغییرات فرکانس -

   فلیکر -

-هانی در تولید، بار و یا پیکربندي شبکه مـی ورود و خروج واحدهاي تولید پراکنده و یا تغییرات ناگ

حفـظ   ،مولـد مقیـاس کوچـک    عملکـرد در حالت ماندگارِ . هاي کیفیت توان گرددتواند باعث بروز پدیده
از  نیـز  پروفیل ولتاژ در محدوده مجاز و میزان تولید هارمونیک توسط مولدهاي پراکنـده و کنتـرل آنهـا   

کوتـاه نقطـه   میزان اهمیت این موضوعات، به قـدرت ژنراتـور و سـطح اتصـال    . مباحث کیفیت توان است
   .بستگی دارد به شبکهاتصال 

 :در انجام مطالعات کیفیت توان باید سناریوها و موارد زیر در نظر گرفته شود

  حضور دائم و ورود و خروج منابع تولید پراکنده -

  و مانورهاي موجود بر روي فیدر مورد نظر هاي مختلف شبکه پیکربندي -

  کننده ضریب توان و ولتاژ در شبکه ها و ادوات تنظیم وجود خازن -

  نحوه اتصال مولدهاي پراکنده به شبکه  -

  به شبکه مولد مقیاس کوچککننده بندي ترانسفورماتور متصلنوع سیم -

  مقیاس کوچکطراحی سیستم زمین نیروگاه  -

   فرورزنانس در نظر گرفتن احتمال وقوع -
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قبل از اقدام به نصب منابع تولید پراکنده بایستی وضعیت کیفیت تـوان شـبکه محلـی موجـود بـه      
هـاي مجـاز قـرار نداشـته باشـند،      هـاي کیفیـت تـوان در محـدوده    دقت بررسی شود و چنانچـه پدیـده  

یـد پراکنـده   راهکارهایی براي بهبود کیفیت توان شبکه موجود اندیشیده شود و یا محل نصب منـابع تول 
  . تغییر یابد

  :گذارند عبارتند ازپراکنده تأثیر مین شبکه که بر عملکرد منابع تولیدهاي کیفیت تواپدیدهبرخی از

  شبکهولتاژ و جریان هاي هارمونیک -

  مولد مقیاس کوچکو جریان  شبکه عدم تعادل ولتاژ -

  نوسانات ولتاژ شبکه -

  فلیکر -

عملکرد تجهیزات حساس به ولتاژ و فرکانس تأثیرگذار باشند، توانند بر  هاي گذرا میچون اغتشاش
و  UPSهـاي  راهکارهایی به منظور کاهش این تأثیرات، مثل استفاده از فیلترهـا، سیسـتم   ،در موارد نیاز

  .جایابی مجدد بارهاي حساس اندیشیده شود

ترانسـفورماتور و  اتصال به صورت مستقیم یا از طریـق  (به شبکه  مولد مقیاس کوچکطریقه اتصال 
از طریـق کابـل یـا    (و همچنین نوع سیستم اتصال بـه شـبکه   ) کنندهبندي ترانسفورماتور متصلنوع سیم

تأثیر زیادي بر ایجاد فرورزنانس در شبکه خواهد داشت که به شدت کیفیت تـوان را تحـت   ) سیم هوایی
بـه شـبکه بایسـتی احتمـال ایجـاد       مولـد مقیـاس کوچـک   قبـل از اتصـال    ،بنـابراین . دهدتأثیر قرار می

  . فرورزنانس به دقت بررسی شود

این مطالعات باید در سناریوهاي مختلف حضور دائم و ورود و خروج مولدهاي مقیاس کوچـک و بـا   
اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه نبایـد باعـث   . انجام گیرد هاي مختلف شبکهتوجه به پیکربندي

در مثل فلیکر، هارمونیک و اغتشاشات ولتاژ از حدود مجاز تعیـین شـده    هاي کیفیت توانافزایش پدیده
  .دگرداستاندارد 

  
  مطالعات هماهنگی حفاظتی -6-2-4

ترین مطالعاتی است که بایـد قبـل از اتصـال مولـد بـه      مطالعات هماهنگی حفاظتی یکی از اساسی
و  مولد نامی به قدرت بسته برق شبکه درسطح نفوذ مولدهاي مقیاس کوچک افزایش . شبکه انجام گیرد

   .هاي موجود در شبکه را مختل نمایدرله هماهنگی حفاظتیممکن است ، هاي شبکهویژگی
محدودة انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی به ظرفیت و نوع مولد از نظر میزان مشارکت در تزریـق  

  .کوتاه شبکه، بستگی داردکوتاه و همچنین سطح اتصالجریان اتصال



  توانیرشرکت 
  دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهاي مقیاس کوچک

  

    
  دوم: ویرایش

 

47 
 

ود تا همۀ شرایط مختلـف کـارکرد   شمطالعات هماهنگی حفاظتی باید در سناریوهاي مختلف انجام 
حضور (برداري این سناریوها باید شرایط مختلف بهره. مولدهاي مقیاس کوچک را تحت پوشش قرار دهد

، نقـاط مختلـف بـروز خطـا، تنظیمـات مختلـف تحریـک ژنراتـور و         )و عدم حضور مولد مقیاس کوچـک 
هـاي تکفـاز و   و همچنین خطـا  ) ضریب قدرت ثابت، توان اکتیو ثابت و ولتاژ ثابت(هاي کنترل آن  روش

  .را شامل شودسه فاز 
خطـا اتفـاق بیفتـد، جریـان خطـا از دو       مولدهاي مقیاس کوچـک  دارايهنگامی که در یک شبکه 

مقدار مشـارکت هـر کـدام از ایـن دو منبـع      . شودتامین می مولدهاي مقیاس کوچکو  برقطریق شبکه 
بـه شـبکه    DGاتصال . داردمقیاس کوچک بستگی به توپولوژي شبکه، امپدانس شبکه و اندازه واحدهاي 

و مشـکالت عملکـرد    1مشـکالت تشـخیصِ خطـا    :شـود لی از مشکالت حفاظتی میي کموجب دو دسته
تاخیر در عملکرد و یا حتی عـدم تشـخیص   باعث کاهش جریان شبکه و در نتیجه  DGحضور . 2گزینشی

عملکـرد   .شـود مـی  )3کاهش حساسـیت یـا کورشـدن حفاظـت    (خطا توسط تجهیزات مختلف حفاظتی 
عملکرد نابجاي تجهیزات حفاظتی یا به عبارت دیگر عـدم رعایـت تـوالی عملکـرد      معنی غیرگزینشی به
اي که تجهیزات مختلـف حفـاظتی در   محدودهتواند جریان خطا را از می DGاتصال . دباشصحیح آنها می

هاي تجهیـزات مختلـف شـود و یـا بـه      ونیِ جریانگد خارج کند یا باعث ناهمنماینآن هماهنگ عمل می
یـا فیـدر سـالم شـود و در نتیجـه تجهیـزات        DGدلیل دوطرفه شدن جریانِ خطا باعـث تریـپ اشـتباه    

هاي سالم شـبکه بـه دلیـل تریـپ نابجـا یـا       شحفاظتی در زمان تعیین شده براي آنها عمل نکرده و بخ
  .برق خواهد شداشتباه تجهیزات حفاظتی بی

  :به شبکه عبارتند از مولدهاي مقیاس کوچکهاي حفاظتی ناشی از اتصال چالشبه طور کلی، 
  افزایش سطح اتصال کوتاه -
  اي شدن ناخواستهجزیره -
  از میان رفتن هماهنگی تجهیزات حفاظتی -
  فیدرها ناشی از دو جهته شدن جریان خطاتریپ اشتباه  -
  تریپ اشتباه واحدهاي تولید پراکنده -
  )هاکاهش حساسیت رله(کور شدن حفاظت  -
  جلوگیري از بازبست خودکار -

                                                
١  - Fault detection problems 
٢  - Selectivity problems 
٣- Blinding of protection 
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 1بازبست غیرسنکرون یا خارج از فاز -

  :موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد بعد از نصب مولدهاي مقیاس کوچک
ترین سطح یعنی ژنراتور، تا یک سطح ولتـاژ بـاالتر   جریان فاز از پایینهاي اضافه هماهنگی رله -1

 به شبکه DGاز نقطه اتصال 

 هاي اضافه جریان زمیننگی رلهههما -2

هاي ولتاژي و فرکانسی در سطوح مختلف حفاظتی از ژنراتور تا یک سـطح ولتـاژ   هماهنگی رله -3
 به شبکه DGباالتر از مکان اتصال 

بازبسـت  (از شـبکه بـا ریکلوزرهـا     DGکننـده  هاي حفاظتی خـارج لههماهنگی حفاظتی بین ر -4
 )خودکار

 هماهنگی سیستم انتقال تریپ با ریکلوزرها -5

 هاي مورد استفاده براي آشکارسازي جزیره ناخواسته در شبکههماهنگی رله -6

هاي مورد استفاده براي تشخیص وقوع خطاي تکفاز بـه زمـین در شـبکه توسـط     هماهنگی رله -7
DG 

به شـبکه تـا یـک سـطح ولتـاژ       DGهاي موجود در شبکه بعد از اتصال هماهنگی حفاظتی رله -8
 به شبکه DGباالتر از مکان اتصال 

در صـورتی کـه امکـان انجـام مـانور در      (به ازاي مانورهـاي ممکـن    رله هاهماهنگی حفاظتی  -9
-مـی ممکـن  به پست فوق توزیع را از چند مسیر  DGفیدرهاي مختلف وجود دارد که اتصال 

 )سازد

دار مورد استفاده در شبکه بعد از حضور مولدهاي مقیاس کوچـک در   هاي جهتهماهنگی رله -10
 شبکه، به ازاي خطاهاي مختلف 

  
  مطالعات سیستم زمین -6-2-5

در  اضـافه ولتـاژ   ایجـاد طرح سیستم زمین اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شـبکه نبایـد باعـث    
ریختن همـاهنگی تجهیـزات   بیش از حدود نامی تجهیزات متصل به شبکه گردد و نباید باعث بهم ،شبکه

  .خطاي زمین در شبکه گرددتشخیص حفاظتی مربوط به 

                                                
١- Out of phase 
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-پـیچ با توجه به نوع اتصال سـیم  ،چگونگی ارتباط بین سیستم زمین ژنراتور، ترانسفورماتور و شبکه

تأثیر مهمی در رفتـار شـبکه در هنگـام وقـوع انـواع       ،برقبکۀ مولد به ش ةکنندهاي ترانسفورماتور متصل
جهت پیشگیري از آثار سوء یک طراحـی نامناسـب   . در مکانهاي مختلف شبکه داردکوتاه خطاهاي اتصال

به منظور ارائه طرحی جهت اتصال ایمن و مطمئن مولد باید مطالعات سیستم زمین براي سیستم زمین، 
  .صورت گیرد برقمقیاس کوچک به شبکه 

  :در طراحی سیستم زمین موارد زیر باید در نظر گرفته شود
اي طراحی شـود کـه قبـل از تشـخیص     سیستم زمین نیروگاههاي مقیاس کوچک باید به گونه -1

ناخواسته در شبکه و قطع مولد از شبکه، اضافه ولتـاژ مخربـی در سیسـتم اتصـال      وقوع جزیره
 .مولد به شبکه ایجاد نگردد

اي انجام شود که تمامی خطاهاي تکفاز به زمینی که در سمت سیستم زمین باید به گونهطرح  -2
 .از مدار گردد DGث خروج عدهد توسط نیروگاه مقیاس کوچک دیده شود و باشبکه رخ می

هـاي  اي طراحی گردد که باعث کوري حفاظتی و کاهش حساسیت رلهطرح زمین باید به گونه -3
 .اتصال زمین نگردد

 
  

  مطالعات پایداري گذرا -6-2-6

مکـان و نـوع    ،در شـبکه   DGنصب موقعیت به بسته برق يهاشبکه به ها منابع تولید پراکندهاتصال 
ـ ناپا جـاد یا باعـث  ، ممکن اسـت مولدو ظرفیت  یحفاظت يهارله زمان عملکرد خطا، . گـردد گـذرا   يداری

 مطالعـات  انجـام ، بـرق  يهـا شـبکه پــــراکنده بـه    هايمولــد اتصــال هايشرطپیش از یکی بنابراین،
بـراي   معمـوالً . بـاشدمیشبکه  درمولدها در هنگام وقوع خطا  يداریاز پا نانیاطم کسبگذرا و  يداریپا

ـ پا بـر  را ضربهبیشترین  که خطا نوع شدیدترین از برق هايشبکه درگذرا  يداریپاانجام مطالعات   يداری
ـ پاانجـام محاسـبات   ا ب. شودمی استفاده متقارن فازسه کوتاهاتصال یعنی کندمی وارد شبکه  گـذرا  يداری
 از کـه  خطا رفع یبحران زمان شاخص،  خطا وقوع هنگام در پراکنده يمولدها يداریپا از نانیاطم جهت

از این شاخص در تنظیم زمان  .بدست می آید شود،یم ادی مولدها توسط خطا تحمل یبحران زمان به آن
  گردد میاستفاده عملکرد رله هاي حفاظتی 

و بـه ازاي  بایست در حالت حداکثر بار و در حضور منبـع تولیـد پراکنـده     می گذرا مطالعات پایداري
  .صورت گیردحالتهاي مختلف مانور بهره برداري 
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جهـت   یبعنوان شاخصـ  یحفاظت يهارلهتحمل خطا با حداکثر زمان عملکرد  یزمان بحران سهیمقا 
از  دسـتورالعمل  نیـ در ا. شـود  مورد استفاده واقع میگذرا  يداریطرح اتصال از منظر پا یابیکنترل و ارز

ـ  هیزاو-توان يداریتنها پا باشندیکننده شبکه و مولدها م دیکه تهد ییهايداریپا انواع نیب آنهـا   نیو از ب
 و الـزام  عنـوان  بـه  باشـد یمـ  مـرتبط  شبکه با مولد زمیسنکرون با که هیزاو-توان يگذرا يداریهم تنها پا

 جهـت  يشنهادیپ طرح هر يبرا.  است شده استفاده اتصال طرح سالمت و یدرست یبررس يبرا یشاخص
. گـردد یمـ  محاسـبه  خطا تحمل یبحران زمان، خطا نیبدتر يازا به ع،یتوز شبکه به پراکنده مولد اتصال

 آن در باشـد  بزرگتـر  خطـا  آن بـا  مـرتبط  يهـا رلهعملکرد  زمان نیبزرگتربرابر  5/1 از زمان نیا چنانچه
 اتصال طرح نصورتیا ریغ در. بود خواهد قبول قابل گذرا يداریپا دگاهیدمورد نظر از  اتصال طرح صورت

  .شود انجام ریز اقدام سه از یکی دیبا و بوده قبول رقابلیغ
  بزرگتر يخطا تحمل یبحران زمان با تریقو طرح کی با يشنهادیپ اتصال طرح ضیتعو .1
  موجود در شبکه  يهارلهزمان عملکرد  کاهش .2
 از خـروج  یحفـاظت  رله به مولد نمودن مجهز و خطا نیبدتر يازا به مولد يداریناپا سکیر قبول .3

 سنکرون

شایان ذکر است این بررسی به ویژه هنگامی که از چند مولد سنکرون بصـورت موازیاسـتفاده مـی شـود     
اهمیت دارد که در صورت بروزخطا در یکی از آنها چنانچه در مدت زمانی کمتراز زمان بحرانی خطا رفـع  
شود بقیه مولدها می توانند با حفظ پایداري در مداربمانند و به تئولید ادامه دهند در غیراین صورت رلـه  

از شـبکه، امنیـت شـبکه و    هایحفاظتی خروج ازسنکرون باید وجود داشته باشند تا با خارج کـردن آنهـا   
  .ژنراتورها حفظ شود
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  :پیوست ج -6-3
                  شرایط فنی و محدوده پارامترهاي شبکه جهت اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ برق                                                  

.                                                                                                                            
، گیرنـد بررسـی قـرار    مـورد  مواردي که باید هنگام اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شـبکۀ بـرق  

  :عبارتنداز
 تنظیم ولتاژ 

 هماهنگی با سیستم زمین شبکه 

 کرونیزمسن 

 هماهنگی تبادل توان 

 مونیتورینگ 

 تجهیزات جداسازي 

 اغتشاشات ولتاژ 

 اغتشاشات فرکانس 

 قطع خطا و وصل مجدد مولد مقیاس کوچک به شبکه 

 خروج از سنکرونیزم 

 فلیکر ولتاژ  
 هارمونیک 

 حفاظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی 

  ضربه 

 جزیره اي شدن 

 فرورزونانس 

  .تشریح می گرددموارد فوق در ادامه 
  

  تنظیم ولتاژ -6-3-1
بـه هـر   . مولدهاي مقیاس کوچک ممکن است باعث افزایش ولتاژ یا کاهش ولتـاژ در شـبکه شـوند   

-در مدار آمدن و خارج شدن از مدار مولدهاي مقیاس کوچک نباید باعث انحـراف ولتـاژ مصـرف    صورت

  . کنندگان، بیش از حد مجاز شود
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برداري موازي با شبکه مجاز به تنظـیم ولتـاژ فعـال    راکنده در هنگام بهرهاز آنجایی که منابع تولید پ
-ثابـت انجـام مـی    cosبرداري از این منابع در حالت موازي با شبکه در مود بهره لذادر شبکه نیستند، 

کـه ژنراتـور در   اي کنتـرل کنـد   وظیفه دارد تحریک ژنراتـور را بـه گونـه    AVRدر چنین شرایطی،  .شود
گـردد و قصـد   اما هنگامی که ژنراتـور از شـبکه جـدا مـی     .برداري قرار بگیردضریب توان ثابت مورد بهره

قـرار   PVژنراتـور را در مـود    AVRتوان کند، میتغذیه بار محلی خود را دارد و توانی به شبکه تزریق نمی
. ی در اثر افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ آسیب نبینـد داد، تا مولد ولتاژ بار محلی خود را تنظیم کند و بار محل

 همواره در مود AVRبرداري شود، تنظیم چنانچه قرار نیست که این ژنراتور به صورت مجزا از شبکه بهره
PQ یعنی cos ثابت خواهد بود.  

  .باشدمی 6هاي مجاز ولتاژ مطابق جدول محدوده
  ولتاژ در سطح توزیع هايمحدوده): 6(جدول 
  حداکثر ولتاژ  حداقل ولتاژ  ولتاژ نامی

  %105  %95  ولتاژ نامی درصد از

  تکفاز
230  218.5  241.5  

  فازسه
400  380  420  

  %105  %97.5  فشار متوسط
  

  کاهش ولتاژ -الف
بـه ویـژه در سـاعات    ) به صورت خواسـته یـا ناخواسـته   (در صورت خارج شدن منابع تولید پراکنده 

این موضـوع در مطالعـات پخـش بـار     . پرباري  ممکن است کاهش ولتاژ دربخش هاي از شبکه روي دهد
  .باید مورد توجه قرار گیرد

بمنظور  LDC(1(هاي جبران افت ولتاژ خط کنندههاي برق مجهز به تنظیمبعضی از شبکههمچنین 
جبران افت ولتاژ ایجاد شده در طول فیدر هستند تا بتواننـد افـت ولتـاژ ایجـاد شـده در طـول فیـدر را        

اگـر  . سازي کرده و انرژي مورد نیاز مشترکین را در محدوده ولتاژي مناسبی به آنها تحویل دهنـد جبران
ر را تأمین کنند، احتمـال  مولدهاي مقیاس کوچک در قسمت متمرکز بار نصب و درصد قابل توجهی از با

                                                
١  Line Drop Compensation 
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در ایـن حالـت، از آنجـایی کـه مولـدهاي مقیـاس       . وجود خواهد داشت هاLDCایجاد تداخل با عملکرد 
کنند، جریان عبوري از فیدر و همچنین میـزان تلفـات کـاهش    کوچک قسمتی از بار شبکه را تامین می

بـه   DGه نزدیـک بـه محـل اتصـال     هاي شبکه مخصوصاً باسهایی کخواهد یافت و ولتاژ در برخی از باس
کننده ولتاژ مقدار کمتري را بمنظور تصـحیح ولتـاژ در   در نتیجه تنظیم. یابدشبکه قرار دارند، افزایش می

در چنین شرایطی اگر شبکه قبل از اتصال مولدهاي مقیاس کوچک دچار مشـکل یـا افـت    . گیردنظر می
ن مولدها به شبکه نزدیک بـه محـدوده مجـاز باشـد، از     بیش از حد مجاز باشد و یا ولتاژ قبل از اتصال ای

-ولتاژ کمتري را براي تصحیح ولتاژ انتهاي خط انتخـاب مـی   DGکننده، بعد از اتصال آنجایی که تنظیم

شوند، ولتاژ در انتهاي فیدر افـت خواهـد کـرد و بـه طـور      میکند، هنگامی که این مولدها از مدار خارج 
تواند به صورت محلـی الگوهـاي شـارش تـوان را تغییـر      می DGحضور  .سازي نخواهد شدصحیح جبران

  .نتواند پروفیل ولتاژ را به نحو مطلوبی تنظیم کنند 2SVRیا  LTC 1تواند باعث شوددهد، همین امر می
-بمنظور جلوگیري از چنین عملکردي و براي حفظ ولتاژ مناسب در محل مشترکین، بایـد کنتـرل  

  .هاي اضافی در مرکز بار در شبکه نصب گرددکنندهکننده یا تنظیم
  

  اضافه ولتاژ -ب
، DGشود قسمتی از بار فیدر که قبل از حضور اتصال منابع تولید پراکنده به فیدر موجود، باعث می

تأمین گردد و در برخی موارد شارش معکـوس تـوان در شـبکه را     DGشد، توسط توسط شبکه تأمین می
کننـدگانی کـه در نزدیکـی    مصرفبراي مخصوصاً در شرایط کم باري ن امر به همراه خواهد داشت که ای

بـرداري  در شرایط بهـره  .گرددمنجر به افزایش ولتاژ ممکن است  محل اتصال نیروگاه پراکنده قرار دارند
به عبارت دیگـر،  . شوندعادي، امپدانس ترانسفورماتورها و شبکه، باعث ایجاد افت ولتاژ در طول شبکه می

این حالت، مولدهاي مقیاس کوچک ممکن است با تزریق جریان در جهت معکوس، باعث کاهش افت در 
هـاي شـبکه را در پـی    ولتاژ در ترانسفورماتورها و شبکه شود، که این امر افزایش ولتاژ در برخی از بـاس 

  .این موضوع در مطالعات پخش بار باید مورد توجه قرار گیرد .خواهد داشت
  
  
  

                                                
١ Load Tap Changer 
٢ Static Voltage Regulator 
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  نگی با سیستم زمین شبکههماه -6-3-2
کننده مولد به شـبکه  چگونگی ارتباط بین سیستم زمین ژنراتور تولید پراکنده، ترانسفورماتور متصل

هـاي بـرق در هنگـام نصـب و     و سیستم زمین شبکه برق، یکی از مسائل بسیار مهم در مطالعـات شـبکه  
مهمی در رفتار شبکه در هنگام وقوع انـواع   این مسأله تأثیر. باشداتصال منابع تولید پراکنده به شبکه می

سیستم زمین مراکز تولید پراکنده باید بـه نحـوي    .هاي مختلف شبکه داردکوتاه در مکانخطاهاي اتصال
برداري از منبع تولید پراکنـده در  طراحی و اجرا شود که تأثیر نامطلوبی بر شبکه برق نداشته باشد و بهره

صورت مجزا از شبکه یـا مـوازي بـا شـبکه، تـداخلی در سیسـتم حفـاظتی و        سناریوهاي مختلف، چه به 
اتصـال مولـدهاي مقیـاس کوچـک بـه شـبکه بـرق بایـد         . برداري از شبکه برق ایجاد نکندهمچنین بهره

  .هماهنگ با سیستم زمین شبکۀ برق باشد
  

  سنکرونیزم -6-3-3
و زاویۀ فاز بـین شـبکۀ بـرق و مولـد     به طور کلی، سنکرونیزم به یکسان بودن دامنۀ ولتاژ، فرکانس 

مولدهاي مقیاس کوچک شامل سه نوع اصـلی ژنراتـور سـنکرون، ژنراتـور     . شودمقیاس کوچک گفته می
باشند، که در این دسـتورالعمل شـرایط سـنکرونیزم ژنراتورهـاي     آسنکرون و مبدل الکترونیک قدرت می

  :ط زیر باید برقرار باشدسازي شرایبراي سنکرون. باشدسنکرون با شبکه مد نظر می
 .توالی فازها بین مولد مقیاس کوچک و شبکه رعایت گردد -1

 .اختالف فرکانس دو سیستم در محدوده مجاز باشد -2

 .اختالف دامنه ولتاژ شبکه و مولد مقیاس کوچک در محدوده مجاز باشد -3

  .زاویه فاز دو سیستم در حدوده مجاز باشد -4
ون به شبکۀ برق یعنی مقـادیر مجـاز اخـتالف در لحظـه     ، شرایط اتصال ژنراتورهاي سنکر7جدول 

  .دهدوصل شدن به شبکه را نشان می
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  شرایط اتصال ژنراتور سنکرون به شبکه برق): 7(جدول 
 مجموع مقادیر نامی مولدهاي مقیاس کوچک

)kW(  
  اختالف زاویۀ فاز

( , )  
  اختالف ولتاژ

( , )V %  
  اختالف فرکانس

( , )f Hz  
  3/0  10  20  1کالس 
  3/0  10  20  2کالس 
  2/0  5  15  3کالس 
  1/0  3  10  4کالس 
  1/0  3  10  5کالس 

  
ضمناً، اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه نباید باعث انحراف ولتاژ شبکه بـه میـزان بـیش از    

%5 برداري شبکه در نقطۀ اتصال مشترك مولد مقیاس کوچک شوداز سطح ولتاژ بهره.  
بـردار  وصل و سنکرون کردن دستی یا اتوماتیک مولد مقیاس کوچک با شبکه باید با اجازه بهـره  -

 .شبکه توزیع باشد

سازي دسـتی  استفاده از سنکرون. بهتر است سنکرون کردن توسط سیستم اتوماتیک انجام شود -
 .شودزي اتوماتیک در نظر گرفته سابه عنوان پشتیبان سنکرون نیز

ولتـاژ نـامی   % 220کننده مولد مقیاس کوچک با شبکه برق، باید توانایی تحمل تجهیز سنکرون -
سیستم در محل سنکرونیزاسیون را داشته باشد تا از ایجاد قوس هنگـامی کـه کلیـد بـاز اسـت      

  .جلوگیري شود
  

  وانهماهنگی تبادل ت -6-3-4
بکۀ بـرق  گردد، مولدهاي مقیـاس کوچـک نبایـد بـه شـ     میبرق هنگامی که شبکه به هر دلیلی بی 

  .تزریق توان داشته باشند
هاي مرتبط با بازیابی سیسـتم، الزم  براي اطمینان از ایمنی کارکنان هنگام تعمیرات خط یا فعالیت

مربوطه جلوگیري شود و مولدهاي پراکنـده  است که از برقدار شدن شبکه بدون هماهنگی با شرکت برق 
-هنگامی که به هر دلیلی فیدر شبکه بـی . بردار شبکه برق به شبکه متصل نگردندبدون هماهنگی با بهره

بـرداري  شود، چون مولـدهاي پراکنـده اجـازه بهـره    شود یا به عبارتی یک کلید در فیدر قطع میبرق می
مولـدهاي  در ایـن صـورت   . ثانیـه از شـبکه جـدا شـوند     2زمـان   اي را ندارند، باید حتماً طی مدتجزیره

همچنین، اگر ولتاژ و فرکانس شبکه خـارج  . توانند بار محلی خود را تأمین کنندفقط می مقیاس کوچک
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از محدودة مجاز ارائه شده در استانداردها باشند، مولدهاي مقیـاس کوچـک بایـد از شـبکه جـدا شـده و       
بایستی عملکرد ریکلوزرها، سکشناالیزرها و سیسـتم اتوماسـیون   . داشته باشندنباید به شبکه تزریق توان 

بـه   مولدهاي مقیاس کوچـک اي تنظیم شود که از اتصال خارج از سنکرون بکار رفته در شبکه برق بگونه
در مدار هستند ولـی   مولدهاي مقیاس کوچکریکلوزرها نباید در زمانی که . شبکه جلوگیري به عمل آید

اي هاي فیدر بدهند و زمان اولین فرمان وصل آنها بایـد بـه گونـه   برق است فرمان وصل به کلیدشبکه بی
  .از مدار فرمان وصل کلید را بدهند مولدهاي مقیاس کوچکتنظیم شود که بعد از خارج شدن 

  
  مونیتورینگ -6-3-5

 200) ركیا مجموع ظرفیت متصل به یک نقطه اتصـال مشـت  (مولدهاي مقیاس کوچک با ظرفیت  
باید داراي تجهیزاتی بـراي مونیتورینـگ و پـایش وضـعیت      5و  4،  3کیلووات یا بیشتر یعنی کالسهاي 

، تـوان اکتیـو خروجـی،    )به شـبکه  DGکنندة وضعیت کلید متصل(سیستم ارتباط دهندة مولد به شبکه 
توانـد بـه صـورت    گ مـی این مونیتورین. توان راکتیو خروجی و ولتاژ در نقطۀ اتصال مولد به شبکه باشند

  ".محلی یا از راه دور باشد
  :باید موارد زیر به شرکت برق ارسال گرددبراي هر مولد پس به طور کلی در سیستم مونیتورینگ 

 کننده وضعیت کلید متصلDG  قطع یا وصل بودن کلید (به شبکهPCC( 

 توان اکتیو تزریقی به شبکه 

 توان راکتیو تزریقی 

  ولتاژ در نقطه اتصالDG به شبکه  
-بهـره  DGالبته وضعیت درب پست پاساژ نیز یکی از پارامترهایی است که با توافقی که بین مالک 

  . تواند مونیتور گرددشود، میبردار شبکه انجام می
  :باشدملزومات مورد نیاز براي مونیتورینگ شامل موارد زیر می

  ترانسدیوسرها و ترانسفورمرهاي ولتاژ و جریان 

  بر روي تجهیزات مولد مقیاس کوچک براي بازیابی اطالعات مورد نیاز 1افزارينرم پورتهاي 

  ها و اطالعاتگیري و ثبت و نگهداري دادهتجهیزات اندازه 

  RTUها 

                                                
١ Software ports  
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 ها به مرکز دیسپاچینگ ایجاد بستر مخابراتی مناسب جهت انتقال داده 

  :رفته شودموارد زیر باید در مورد سیستم مانیتورینگ و پایش در نظر گ
 .ها باید توسط یک بستر مخابراتی ایمن در اختیاردیسپاچینگ شرکت برق قرار گیردداده -1

هاي مونیتور شده به صورت زمـان واقعـی موجـود بـوده و ذخیـره گردنـد تـا در        الزم است داده -2
 .برداري مناسب مورد بازخوانی قرار گیرندریزي و بهرهصورت نیاز، به منظور برنامه

نصب گردنـد و دسترسـی بـه    ) پست پاساژ(گیري باید در نقطه اتصال مشترك اندازهدستگاهاي  -3
 .باشدبردار شبکه میآنها فقط در اختیار بهره

در صورت موجود نبودن بستر مخابراتی مناسب براي مانیتورینـگ مولـدهاي مقیـاس کوچـک،      -4
 .شدباگذار میهاي ایجاد بستر مخابراتی مورد نیاز بر عهده سرمایههزینه

  تجهیزات جداسازي -6-3-6
اي وجـود داشـته باشـد کـه بـه      بین مولدهاي مقیاس کوچک و شبکه برق باید تجهیز جداکننده "

 2داشته و وضعیت باز یا بسته بودن آن نمایان و قابل رویـت  1سهولت در دسترس بوده، قابلیت قفل شدن
  ".دباشد، تا در صورت نیاز مولدهاي مقیاس کوچک از شبکه قطع گردن

کند و معمـوالً در  تجهیز جداکننده، مولد مقیاس کوچک را از لحاظ الکتریکی از شبکۀ برق جدا می
این تجهیز جداکننده باید بتواند جداسازي کاملی را ایجـاد کنـد بـه    . شودنصب می اتصال به شبکهنقطه 

شـبکۀ بـرق یـا مولـد     نحوي که، اگر تجهیز جداکننده فعال شد و عمل جداسازي را انجـام داد، چنانچـه   
آمیز یا غیر ایمنی در شبکه ایجاد شـود و تجهیـزات و   مقیاس کوچک برقدار شدند، نباید شرایط مخاطره

آوردن ایمنـی  بنابراین، هدف اولیۀ ایـن تجهیـز، فـراهم   . یا پرسنل حاضر در محل با خطري مواجه گردند
  .باشداي دیگر میهکافی براي کارکنان در طی دورة انجام تعمیرات خط یا فعالیت

  :به طور کلی
 هماهنگی مشخصات نامی کلید با مولدهاي مقیاس کوچک ضروري است. 

  منوط بـه ارسـال فرمـان وصـل همزمـان      ) کلید نقطه اتصال مشترك(وصل تجهیز جداساز
 .بردار مولد مقیاس کوچک خواهد بودبردار شبکه و بهرهتوسط بهره

                                                
١ Lockable  
٢ Visible break 



  توانیرشرکت 
  دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهاي مقیاس کوچک

  

    
  دوم: ویرایش

 

58 
 

  منوط به ارسال فرمان قطع توسـط بهـره  ) مشتركکلید نقطه اتصال (قطع تجهیز جداساز-

براي هـیچ کـدام از طـرفین مجـاز     دلیل آن اما قطع بی. باشدگذار مییا سرمایه شبکه بردار
 . باشد و حتی االمکان باید با هماهنگی طرفین انجام شودنمی

 توانـد  شود حساس باشد و ببردار شبکه صادر میتجهیز جداساز باید به فرمانی که سوي بهره
 .بردار شبکه، مولد را از شبکه جدا کنددر صورت صدور فرمان قطع و یا وصل توسط بهره

 هاي بکار برده شده هماهنگ باشدهاي حفاظتی و رلهتجهیز جداساز باید با سیستم. 

  تجهیز جداساز باید تحمل عایقی کافی در حالت باز را داشته باشد تا در صورتی که شبکه و
 .ند باعث ایجاد شرایط ناامن و ایجاد قوس نشودمولد برقدار شد

 بـرداري از  بردار شبکۀ برق باشد، محل قرار گرفتن آن و بهـره اگر تجهیز جداکننده نیاز بهره
 .آن باید دقیقاً مطابق با نیاز شبکۀ برق باشد

  
  اغتشاشات ولتاژ -6-3-7

ممکن اسـت  ... ها و ئیچینگبه دالیل مختلف مثل ورود و خروج بارهاي سلفی و خازنی بزرگ و سو
  .هاي مجاز فراتر رودولتاژ شبکه از محدوده

بمنظور حفاظت مولدهاي مقیاس کوچک در برابر اغتشاشات ولتاژ، الزم است دامنـۀ مـوج اصـلی     "
هنگامی که شرایط اضطراري به . گیري شودبراي ولتاژهاي فاز به فاز و فاز به زمین به طور متناوب اندازه

از  8آید و ولتاژها در محدودة مجاز قرار ندارند، مولدهاي مقیاس کوچک باید مطابق بـا جـدول   وجود می
  ".مدار خارج شوند

  قیاس کوچک به ولتاژهاي غیر عادي پاسخ سیستم ارتباط دهندة مولد م): 8(جدول 
  )s(زمان قطع   )درصدي از ولتاژ مبنا( دامنه ولتاژ 

V< 50 s 2/0  
88V 55  s 4/2  

110< V <120  s 2/1  
120V   s 2/0  

  



  توانیرشرکت 
  دستورالعمل اتصال به شبکه مولدهاي مقیاس کوچک

  

    
  دوم: ویرایش

 

59 
 

کیلووات، زمانهاي قطع  20براي مولدهاي کوچکتر از . باشدولتاژ مبنا، ولتاژ نامی سیستم می :نکته
کیلـووات ایـن    20باشـد و بـراي مولـدهاي بزرگتـر از     ، حداکثر زمان قطع می8مشخص شده در جدول 

  .باشندزمانها به عنوان پیش فرض می
  

  اغتشاشات فرکانس -6-2-8
تواند باعث شـود  می... ورود و خروج مولدهاي بزرگ یا بارهاي بزرگ یا قطع شدن بخشی از فیدر و 

  .هاي مجاز خارج شودفرکانس شبکه براي مدتی از محدوده
  ".قبول فرکانس در شبکۀ برق پیروي کنندمولدهاي مقیاس کوچک باید از محدودة مجاز و قابل "

هاي حساس به فرکـانس باشـند و هنگـامی    براي این منظور، الزم است تا کلیۀ مولدها مجهز به رله
باشد، مولد مقیاس کوچک بایـد طـی    9تر از محدودة مشخص شده در جدول که فرکانس سیستم پایین

  .توقف کندزمان مشخص شده در این جدول تزریق توان به شبکه را م
  سرعت پاسخ مولدهاي مقیاس کوچک به حذف اغتشاشات فرکانس): 9(جدول 

  )ثانیه(زمان قطع   محدودة فرکانس  کالس قدرت مولد

  1کالس 
  s 2/0  هرتز 42/50بیشتر از 
  s 2/0  هرتز 42/49کمتر از 

  5و  4، 3، 2کالس 
  s 2/0  هرتز 42/50بزرگتر از 

  )s 300تا  s 2/0از (قابل تنظیم   هرتز 5/47تا  83/49بین 
  s 2/0  هرتز 5/47کمتر از 

 
  و وصل مجدد مولد مقیاس کوچک به شبکه قطع خطا -6-3-9

واحدهاي نیروگاه مقیاس کوچک در هنگام وقوع خطا در شبکه باید از مدار خارج شوند، بنـابراین،  "
  ".خروج موفق باشندالزم است این واحدها مجهز به حداقل تجهیزات براي اطمینان از 

چنانچه خطایی در شبکه به وقوع بپیوندد مولدهاي مقیاس کوچـک بایسـتی از شـبکه جـدا شـوند،      
بینـی گـردد و   بدین منظور باید یک طرح حفاظتی مناسـب بـراي نیروگاههـاي مقیـاس کوچـک پـیش      

یکلـوزر هسـتند   باید توجه شود، در فیدرهایی که داراي ر. تجهیزات کلیدزنی مناسب در نظر گرفته شوند
به منظور جلوگیري از وصل غیر سنکرون مولدهاي مقیاس کوچک به شـبکه، زمـان خـارج شـدن مولـد      

  .مقیاس کوچک از شبکه باید کمتر از زمان اولین وصل مجدد ریکلوزر باشد
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در صورت بروز هرگونه خطا در شبکه برق و خروج مولد مقیاس کوچک از شبکه، وصل مجدد مولـد  
زمانی که ولتاژ شبکه در نقطه اتصال مولد به شـبکه در محـدوده نشـان داده شـده در      مقیاس کوچک تا

  .باشدقرار نگیرد مجاز نمی 5/50تا  5/49و یا فرکانس در محدوده  نباشد) 10(جدول 
  )ANSI C48.1استاندارد (به شبکه  DGمحدوده ولتاژ جهت وصل مجدد ): 10(جدول 

  حداکثر  حداقل  
  ولتاژ نقطه اتصال 

  )درصدي از ولتاژ نامی(
7/91 %  8/105 %  

  
حـداقل  بعد از فراهم شدن شرایط فوق و با تأخیر منبع تولید پراکنده به شبکه  کنندهسیستم متصل

   .دقیقه باید امکان وصل مجدد مولد به شبکه را فراهم کند 5
  

  خروج از سنکرونیزم -6-3-10
، نوسـان  )PCC(سنکرون، در نقطه اتصـال مشـترك   چون خروج از سنکرونیزم منابع تولید پراکنده 

کنـد  ولتاژ، جریان و توان در شبکۀ برق را به دنبال دارد و شرایطی شبیه به شرایط وجود فلیکر ایجاد می
تواند آثار سوئی بر منبع تولید پراکنده و شبکه داشته باشـد، بنـابراین، منـابع تولیـد پراکنـده بایـد       و می

که در صورت خروج این واحدها از سنکرونیزم، این واحدها را سـریعاً از شـبکه    مجهز به تجهیزاتی باشند
  .قطع کنند

بینی دقیق پدیده خروج از سنکرونیزم، بایستی مطالعات پایداري انجام شود، بمنظور بررسی و پیش
ر، در این مطالعات، اینرسی شبکه برق، اینرسـی سیسـتم ژنراتـور و محـرك اولیـه، رفتـار گـاورنر ژنراتـو        

اي از سیسـتم کنتـرل   سیستم تغذیه سوخت محرك اولیه، طراحی سیستم تحریک ژنراتور و هر مشخصه
  .تواند بر شرایط خروج از سنکرونیزم تأثیرگذار باشد، باید در نظر گرفته شودژنراتور که می

  
  فلیکر ولتاژ -6-3-11

هاي کیفیت توان است که غالباً با تغییرات قابل توجهی در نـور سـاطع شـده از    فیلکر یکی از پدیده
توانـد  فلیکر مـی  .شود هاي التهابی همراه است و به واسطه تغییرات ناچیز در سطوح ولتاژ ایجاد می المپ

راکنـده  منابع تولیـد پ ".اي میزان تولید آن ایجاد گردداندازي مولد مقیاس کوچک یا تغییر پلهناشی از راه
  ".نباید براي سایر مشترکان شبکۀ برق، فلیکر قابل رؤیت و قابل توجهی ایجاد کنند
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ایجاد شده توسط مولـدهاي مقیـاس کوچـک در سـمت ولتـاژ      ) stP( 1اگر شدت فلیکر کوتاه مدت
فلیکـر ایجـاد شـده قابـل قبـول      باشد،  9/0و یا معادل آن در سمت ولتاژ اولیه کمتر از  1ثانویه کمتر از 

  .نشان داده شده است 11حدود مجاز فلیکر در سطوح ولتاژ مختلف در جدول . است
  هایی با سطح ولتاژ مختلفحدود مجاز فلیکر در شینه): 11(جدول 

  شبکه فشارقوي و فوق فشارقوي  شبکه فشار متوسط  شبکه فشارضعیف  
  Pst 1  9/0  8/0فلیکر کوتاه مدت 
 2Pltفلیکر بلند مدت 

2Plt 
8/0  7/0  6/0  

  
)(در صورتی که تغییرات توان ناشی از واحد تولید پراکنده  S   کوتـاه در مقایسه با ظرفیـت اتصـال  

هاي مشـخص شـده در جـدول     درون محدودیت، شبکه برق محلی در نقطۀ اتصال مشترك 3در دسترسِ
  .باشدباشد، فلیکر ولتاژ ایجاد شده قابل قبول می 12

)max تغییرات ولتاژ قابل قبول به صورت تابعی از): 12(جدول  )SCS S  

max( )      SCS S   r(4( تغییرات ولتاژ در دقیقه  %
1/0  200 r >  
2/0  200< r <10  
4/0  10 r <  

  
-گیـري مـی  توسط مولد مقیاس کوچک که به وسیله فلیکرمتر اندازهکه فلیکر ایجاد شده در صورتی

مقـدار پریونیـت فلیکـر در    در صورتی که . شود از استاندارد خارج شده باشد باید مولد از شبکه جدا گردد
و در سمت فشارضعیف کوچکتر یـا   9/0، در سمت فشار متوسط کوچکتر یا مساوي به شبکهنقطه اتصال 

  .مده توسط مولد مقیاس کوچک قابل قبول خواهد بودآباشد، فلیکر به وجود  1مساوي 
  
  

                                                
 .شودگفته می) دقیقه 10(به شاخص شدت فلیکر در یک دوره زمانی کوتاه مدت  1
 )ساعت 2(دوره زمانی بلند مدت شاخص شدت فلیکر بدست آمده در یک  2

٣ Available short circuit capacity  
 .یک افت ولتاژ و متعاقب آن برگشت به حالت اول دو تغییر ولتاژ به حساب خواهد آمد 4
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   هارمونیک -6-3-12

باید سطح اعوجاج هارمونیکی موجود در ولتـاژ شـبکه بـرق قبـل از      ،براي تحلیل هارمونیکی شبکه
جریان هارمونیکی ایجاد شـده بـه     سپس، سهم. مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد DGنصب هرگونه واحد 

مورد بررسـی قـرار    باید ،ها بر اعوجاج ولتاژ دارند و تأثیري که این جریان مولدهاي مقیاس کوچکوسیله 
  .گیرد

تولید پراکنده و تأسیسات مرتبط با آنها، از نقطه نظر رعایت اسـتانداردهاي موجـود در مـورد    منابع 
هاي ایجـاد شـده توسـط     تولید ولتاژ و جریان هارمونیکی در شبکه و همچنین از نظر اینکه آیا هارمونیک

 ورد ارزیـابی بایسـتی مـ  ، شـد  این منابع در محل سایت باقی خواهند ماند یا به شبکه برق تزریق خواهند 
شـبکه   بـر اعوجـاج ولتـاژ    این تزریق ، تأثیرشوند ها به شبکه برق تزریق میاگر این هارمونیک. قرار گیرند

   .، خصوصاً اگر تهدیدي براي تجهیزات مشترکان مجاور یا شبکه برق محسوب شودباید تعیین شود
تزریـق جریـان    کنـد، هنگامی که مولد مقیـاس کوچـک بارهـاي خطـی متعـادلی را تغذیـه مـی        "

  ".تجاوز نماید 13هارمونیکی به شبکه نباید از مقادیر ارائه شده در جدول 
هاي تزریقی هارمونیکی بدون در نظر گرفتن هرگونه جریـان هـارمونیکی اسـت کـه بـه      این جریان

  .آیددلیل اغتشاشات هارمونیک ولتاژ موجود در شبکه بدون اتصال مولد مقیاس کوچک به وجود می
  .حدود مجاز هارمونیک ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ شبکه آورده شده است 14جدول در 

  حداکثر انحراف جریان هارمونیکی برحسب درصدي از جریان مؤلفۀ اصلی): 13(جدول 
11h  مرتبۀ هارمونیک   11 17h   17 23h   23 35h   35h   THD1  

درصد دامنۀ هارمونیک 
  نسبت به مؤلفۀ اصلی

00/4  00/2  5/1  6/0  3/0  00/5  

  

 حدود مجاز هارمونیک ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ در شبکه ): 14(جدول 

  هرتز 50به ولتاژ نامی با فرکانسهایی با سطوح ولتاژ مختلف نسبت ماکزیمم اعوجاج ولتاژ مجاز در شینه

  ولتاژ شینه
  اعوجاج تکی ولتاژ هارمونیک

  اعوجاج کلی ولتاژ
  زوج  فرد

  0/5  5/1  0/3  کیلوولت 20ولت و  380
  5/2  7/0  5/1  کیلوولت 132و  63

                                                
١  Total Harmonic Demand 
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    حفاظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی -6-3-13

بـرداري  بـرداري، یـا بهـره   در وضـعیت بهـره   تداخل امواج الکترومغناطیسی نباید منجر بـه تغییـر  "
نادرست و یا از کار افتادن مولدهاي مقیاس کوچک شود و سیستم ارتباط دهنـدة مولـد بـه شـبکه بایـد      

-ANSI/IEEE std C37.90.2قابلیت تحمل تداخل امواج الکترومغناطیسی محیطی را مطابق بـا اسـتاندارد   

  ".داشته باشد 2004
... تجهیزات ارتباطی داراي امواج الکترومغناطیسی مانند گوشی تلفن همـراه و با افزایش استفاده از  

و امکان به وجود آمدن تداخل الکترومغناطیسی در عملکرد تجهیزات مولـدهاي مقیـاس کوچـک ماننـد     
ها، تمام تجهیزات مولدهاي مقیاس کوچک، باید از لحاظ تحمل تداخل امـواج الکترومغناطیسـی، بـا    رله

هـا،  ، گیرنـده هـا به عبـارت دیگـر، اسـتفاده از فرسـتنده     .اندارد فوق مورد ارزیابی قرار گیرندتوجه به است
  .هاي دیجیتال و تجهیزات کنترلی شودنباید باعث عملکرد نادرست رله... خطوط تلفن و 

  
  ضربه -6-3-14

هـاي ولتـاژ و   دهندة مولد مقیاس کوچک به شبکۀ برق باید قابلیـت تحمـل ضـربه   سیستم ارتباط"
داشـته   IEEE std C37.90.1و یـا   ANSI/IEEE std C62.41.2جریان ناشی از شبکه را برابر با استاندارد 

  ".باشد
  

  اي شدنجزیره -6-3-15
اي از سیستم برق با منبع توان اصـلی اطـالق   اي شدن به قطع ارتباط و قطع تغذیه مجموعهجزیره

 . شودیا به دلیل از دست رفتن خطوط ارتباطی ایجاد میشود که به دلیل از دست رفتن توان می

 :اي عبارتند ازبرداري در شرایط جزیرهبرخی از مشکالت بهره

  به شبکه DGامکان اتصال خارج از سنکرون  -
  بردار شبکهعدم کنترل فرکانس و ولتاژ توسط بهره -
کوتـاه در  تصالهاي حفاظتی به دلیل تغییر در میزان جریان ا ممکن است هماهنگی سیستم -

   .دسترس بر هم بخورد که این موضوع  امنیت مشترکین را با خطر مواجه خواهد کرد
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بارهاي مصرف کننـدگان   مولد مقیاس کوچکدر صورتی که در مدت ایجاد جزیره در شبکه،  -
بـه عهـده    کننـدگان مسـئولیت  جزیره را تغذیه نماید، در صورت ایجاد خسـارت بـه مصـرف   

  .باشدشرکت برق می

هنگام ایجاد یک جزیرة ناخواسته که در آن منبع تولید پراکنـده بخشـی از شـبکه را از طریـق     "
کند، سیستم حفاظتی مربوط به مولد و تجهیزات ارتباط دهنـدة  نقطۀ اتصال مشترك تغذیه می

مولد با شبکه، باید به وجود آمدن جزیره را تشخیص داده و تزریق توان به شبکه برق را حداکثر 
   ".ثانیه پس از تشکیل جزیره متوقف نماید 2ت زمان در مد

وجود هر یک از مواردزیر ممکن اسـت نیازمنـدي فـوق را بـرآورده سـاخته و آشکارسـازي جزیـرة        
  :ناخواسته را امکان پذیر نماید

        مجموع ظرفیت واحدهاي مولدهاي مقیاس کوچک کمتـر از یـک سـوم حـداقل بـار سـالیانه
 .شبکۀ محل اتصال باشد

  اي شدن را با موفقیـت طـی   هاي مربوط به جزیرهمقیاس کوچک و تجهیزات آن، آزمونمولد
 .کرده باشند

 ی که مجاز به تزریق توان به شبکه نیستند و یا مجاز به تزریق مقـدار  مقیاس کوچک مولدهاي
حـداقل تـوان   یا حفاظـت  توان معکوس شامل حفاظت مشخصی توان به شبکه برق هستند و 

 بـه شـبکۀ بـرق بـرعکس    سمت نیروگاه مقیاس کوچـک  جهت توان از که یت، در صورباشندمی
 .شونداز شبکه جدا می، گرددمشخص بیشتر مییا از یک مقدار  شودمی

 :اي زیر باشدمولد مقیاس کوچک شامل تجهیزات ضد جزیره

. دارنـد سیستم کنترل گاورنر و سیستم کنترل تحریک که توان و ضریب توان را ثابت نگه -1 
   1رله انتقال تریپ -2
  )Vector Shift(و جابجایی فاز ) ROCOF(هاي نرخ تغییرات فرکانس استفاده از رله -3

اگر ظرفیت مولدهاي مقیاس کوچک کمتر از یک سوم حداقل بـار سـالیانه فیـدر محـل اتصـال آن      
کـوچکتر از   باشد، در هنگام رخداد خطا و به وجود آمدن جزیره، از آنجایی که ظرفیت مولـد بـه مراتـب   

کند که عملکـرد  حداقل بار فیدر است ولتاژ و فرکانس سریعاً در نقطه محل اتصال مولد به شبکه افت می

                                                
١  Transfer trip 
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خواهد داشت که منجر به جدا شدن مولد مقیاس کوچـک از شـبکه    هاي ولتاژي و فرکانسی را در پیرله
  .خواهد شد

ـ  1براي مولدهاي مقیاس کوچک با ظرفیت باالتر از  خـروج  ه منظـور حصـول اطمینـان از    مگاوات ب
مولدهاي مقیاس کوچک در هنگام رخداد جزیره ناخواسته، باید از سیستم انتقال تریپ اسـتفاده نمـود و   

هـاي آن  باشد اما تا زمـانی کـه زیرسـاخت   براي مولدهاي کوچکتر هم استفاده از این سیستم مطلوب می
و جابجایی فاز به طور موقـت جهـت آشکارسـازي جزیـره      ROCOFهاي توان از رلهفراهم نشده است می

  .استفاده نمود

 
  فرورزنانس -6-3-16

تواند شبکه را تحت تأثیر قـرار دهـد و عوامـل    فرورزنانس یک پدیده تشدید غیر خطی است که می
کلیـدزنی تـک قطـب، سـوختن      هاي شـامل منـابع تولیـد پراکنـده عبارتنـد از     عمده ایجاد آن در شبکه

  .استفاده از شبکه کابلی تکفاز،فیوزهاي 

هاي شامل منابع تولیـد پراکنـده مـوارد زیـر     بمنظور جلوگیري از ایجاد پدیده فرورزنانس در شبکه
  :گرددپیشنهاد می

 مولد مقیاس کوچک عدم استفاده از فیوزهاي تکفاز به صورت سري با -
   فازسه 

ــتفاده از      - ــت اس ــژه در حال ــه وی ــبکه، ب ــه ش ــفورماتور ب ــور و ترانس ــال ژنرات ــراي اتص ب
  .، حتی االمکان از شبکه کابلی استفاده نشودDynترانسفورماتورهاي با اتصال 

اسـتفاده شـود کـه مقـدار پیـک        ٥٩Iو شبکه از رله مولد مقیاس کوچکبراي حفاظت  -
   .دهداضافه ولتاژ را مورد استفاده قرار می
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  :پیوست د -6-4
           برقتجهیزات مورد نیاز براي اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ 

  
براي هر یـک از    .، نیاز به تجهیزات خاصی دارندبرقمولدهاي مقیاس کوچک براي اتصال به شبکۀ 

وارة اتصـال  و بسـته بـه محـل اتصـال مولـد بـه شـبکه، طـرح        کالسهاي قدرت مولدهاي مقیاس کوچک 
   .گردداي شامل دیاگرام تک خطی و نوع و مشخصات فنی تجهیزات ارائه میجداگانه

مشخصات مربوط به تجهیزات جانبی که در زیر به آنها اشاره شده است به منظـور دریافـت پروانـه    
بعد از تأیید تجهیـزات توسـط شـرکت    . گذار فراهم و به شرکت برق ارائه گردداحداث باید توسط سرمایه

در صورت خریـد یـک تجهیـز و مـورد تأییـد      . تواند نسبت به خرید آنها اقدام نمایدگذار میرمایهبرق، س
  .گذار استهاي تعویض آن بر عهده سرمایهنبودن آن توسط شرکت برق، کلیه هزینه

  
  :عبارتنداز برقتجهیزات اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ مهمترین 

ولتاژ خروجی مولدهاي مقیاس کوچک با سطح  صورت عدم هماهنگی در(ترانسفورماتور اختصاصی  -6-4-1
  )مربوطه برقولتاژ اتصالی به شبکه 

  گیريدستگاههاي اندازه-6-4-2
 گیري جریانترانسفورماتور اندازه .1

 گیري ولتاژترانسفورماتور اندازه .2

 خروجیگیري جداگانه توان ورودي و گیري انرژي دوطرفه، جهت اندازهتجهیزات اندازه .3

  )کلید اصلی( کلید تبادل توان  -6-4-3
  کلید قدرت -6-4-4
  )تجهیزات مونیتورینگ( متريانتقال تریپ و دستگاههاي تله -6-4-5
  دستگاههاي حفاظتی -6-4-6

 هاي مجتمع داراي چندین تابع حفاظتیرله .1

 افت ولتاژ/حفاظت اضافه .2

 افت فرکانس/حفاظت اضافه .3

 رلۀ خطاي زمین .4

 رلۀ اضافه جریان .5

 رلۀ حفاظتی امپدانس باال .6
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 اسیونیزنوررله سنک .7

 رله توان معکوس یا حداقل توان .8

 )ROCOF(رله نرخ تغییرات فرکانس  .9

 رله جابجایی فاز  .10

 
  برقمشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز براي اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ  -6-4-7
  ترانسفورماتور اختصاصی -6-4-7-1

 نام سازنده:---------------------------------- 

 تاریخ تولید:--------------------------------- 

  ولتاژ اولیه)V(:------------------------------ 

  ولتاژ ثانویه)V(:----------------------------- 

  توان نامی)kVA(:---------------------------- 

 گروه برداري:------------------------------- 

 امپدانس درصد ترانسفورماتور:------------------ 

 نسبت تبدیل نامی:--------------------------- 

 چنجر ترانسفورماتور نوع تپ)on load  یاoff load(: ---------------------- 

 چنجرتپو درصد تغییرات پله  پله تعداد: ---------------------------- 

  
  گیريدستگاههاي اندازه -6-4-7-2

 :گیري جریانترانسفورماتور اندازه .1

 نام سازنده:-------------------------- 

 نوع:-------------------------------- 

 نسبت تبدیل: ------------------------ 

 کالس دقت:-------------------------- 

  توان نامی)VA(:---------------------- 

 تعداد هسته: ------------------------- 
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 گیري ولتاژترانسفورماتور اندازه .2

 نام سازنده:--------------------------- 

 نوع:--------------------------------- 

  نسبت تبدیل:------------------------- 

 کالس دقت:--------------------------- 

  توان نامی)VA(:----------------------- 

 هسته تعداد: --------------------------  
 

 گیري جداگانۀ توان ورودي و خروجیتجهیزات اندازه گیري انرژي دو طرفه، جهت اندازه .3

 نام سازنده:------------------------------- 

 نوع:------------------------------------- 

 محدوده جریانی )A(:----------------------- 

 محدوده ولتاژي )V(:----------------------- 

 کالس دقت:------------------------------ 

  ثانویه –اولیه (نوع نصب :(------------------ 

 
  ) کلید اصلی(مشخصات کلید تبادل توان  -6-4-7-3

 نام سازنده:--------------------------------------- 

  سکسیونر-دیژنکتور(نوع کلید :(----------------------- 

 نوع تکنولوژي به کار رفته در کلید:-------------------- 

  ولتاژ نامی)V(:------------------------------------ 

  جریان نامی)A(:----------------------------------- 

 کوتاه قدرت قطع اتصال)kA(:------------------------- 

  زمان قطع)S(:------------------------------------ 

  جریان قابل تحمل توسط کلید)A(:------------------- 

  وصل(زمان عملکرد) (s :(---------------------------- 
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  مشخصات کلید قدرت  -6-4-7-4
 نام سازنده:-------------------------- 

 نوع:-------------------------------- 

 ولتاژ نامی)V(:------------------------ 

  جریان نامی)A(:---------------------- 

  زمان قطع)S(:------------------------ 

  ولتاژDC )V:(------------------------ 

  کوتاه قابل قطع متقارناتصالجریان قطع )A:(------------------ 

  کوتاه قابل قطع نامتقارناتصالجریان قطع )A:(----------------- 

  وصل(زمان عملکرد :(------------------------ 

  دستی-موتوري(مکانیزم عملکرد :(------------------- 

 ولتاژ :      ولتاژ سیستم تغذیهDC )V :(----------------  ولتاژAC )V :(------------- 

  ندارد-دارد(قابلیت کنترل از راه دور :(----------------- 

 کنتاکتهاي باز :   کنتاکتهاي کمکی تعداد)NO :(---------  کنتاکتهاي بسته)NC :(------  

 تعداد تریپ خارجی :------------ 

  
 1انتقال تریپ رله -6-4-7-5

 نام سازنده:------------------------- 

 نوع :------------------------------ 

 مدل:---------------------------------- 

  ورودي ولتاژ)Vdc(:----------------------- 

  جریان خروجی نرمال)mA(:---------------- 

  تریپ خروجی)mA(:---------------------- 

 کننده دهنده و دریافتانتقال تجهیز مقاومت خط بین)(:------------------------ 

  

                                                
١ transfer trip 
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  دستگاههاي حفاظتی -6-4-7-6
 مجتمع داراي چندین تابع حفاظتیهاي رله .1

 نام سازنده :------------------------  

 ولتاژ نامی تغذیه )V :(----------- 

 توابع حفاظتی استفاده شده در رله مجتمع 

1. --------------------- 

2. --------------------- 

3. --------------------- 

4. --------------------- 

5. --------------------- 

6. --------------------- 

7. --------------------- 

8. --------------------- 

9. --------------------- 

10. --------------------- 

 
 افت ولتاژ/حفاظت اضافه .2

 نام سازنده :--------------------------- 

  ولتاژ نامی تغذیه)V( :------------------- 

  محدودة فرکانسی)Hz(:------------------ 

  تغییرات تغذیه(%):--------------------- 

  توان نامی)VA(:----------------------- 

 میزان ایستادگی ولتاژ ضربه:-------------- 

  سطوح تریپ(%):----------------------- 

  زمان پاسخ)mA(:----------------------- 

  زمان تأخیر)s(:------------------------- 
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 فرکانسافت /حفاظت اضافه .3

 نام سازنده:---------------------------- 

  ولتاژ نامی تغذیه)V(:-------------------- 

  توان نامی)VA(:------------------------ 

  فرکانس نامی)Hz(:---------------------- 

 گیري فرکانس بازة اندازه)Hz(:------------- 

 میزان خطا(%):-------------------------- 

 تأخیر زمانی)s(:-------------------------- 

  
 رلۀ خطاي زمین .4

 نام سازنده :--------------------- 

 نوع رله :------------------------ 

  جریان نامی)A( :----------------- 

  قدرت نامی)VA( :---------------- 

  ولتاژ نامی)V( :------------------ 

  فرکانس نامی)Hz( :--------------- 

  میزان تأخیر)s( :------------------ 

  کالس دقت(%) :------------------ 

  
 رلۀ اضافه جریان .5

 نام سازنده :----------------------- 

 نوع رله :-------------------------- 

  جریان نامی)A( :------------------- 

  قدرت نامی)VA( :------------------ 

  ولتاژ نامی)V( :--------------------- 

  فرکانس نامی)Hz( :----------------- 

  میزان تأخیر زمانی)s( :--------------- 
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  کالس دقت(%):--------------------- 

  تنظیم جریان هر فاز)A( :------------- 

  
 حفاظتی امپدانس باالرلۀ  .6

 نام سازنده :-------------------------- 

 نوع رله :----------------------------- 

  توان نامی)VA( :---------------------- 

  ولتاژ نامی)V( :----------------------- 

  فرکانس نامی)Hz( :-------------------- 

  زمان عملکرد)s( :---------------------------- 

 ظرفیت ایستادگی حرارتی :--------------------- 

 تاژ محدودة تنظیمات ول)V( :-------------------- 

  جریان قابل تحمل)A( :------------------------ 

 
 )سنکرون چک(حفاظت سنکرون  .7

 نام سازنده :-------------------------------- 

 نوع :-------------------------------------- 

  توان نامی)VA( :---------------------------- 

  ولتاژ نامی)V( :----------------------------- 

  فرکانس نامی)Hz( :------------------------- 

  حداکثر ولتاژ مداوم)V( :--------------------- 

  زمان تأخیر)s( :---------------------------- 

  اندازة بردار اختالف پتانسیل)V( :-------------- 

  دقت(%) :--------------------------------- 
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   :پیوست هـ  -7-5
                             ها                                              آزمایش

  
هـایی بـر روي   الزم است آزمایش ،برقبه طور کلی هنگام اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ 

تـا اطمینـان الزم از عملکـرد مناسـب      انجـام گیـرد   بکار رفته در نیروگاه تولیـد پراکنـده   کلیه تجهیزات
در مورد تجهیزات بکار رفته عموماً دو نوع آزمایش . برداري حاصل گرددتجهیزات در شرایط مختلف بهره

  :شوددر نیروگاه تولید پراکنده انجام می
 راه اندازيهاي آزمایش .1

 ايهاي دورهآزمایش .2

  .پراکنده انجام می شوندمنابع تولید این آزمایشات مطابق دستورالعمل آزمون 
  
   راه اندازيهاي آزمایش -6-5-1

بـرداري  بهـره ( بـرق بایست بر روي کلیۀ تجهیزات قبل از اتصال مولد بـه شـبکۀ   ها میاین آزمایش
بـازبینی و بررسـی مـوارد زیـر صـورت      قبل از انجام آزمایشهاي راه اندازي الزم است . انجام گیرد) موازي
 :گیرد

 گیري مقاومت زمینسیستم زمین و اندازهبازدید ظاهري  -

بازدید ظاهري و کنترل وضعیت استقرار و نصب صحیح کلیدها و سکسیونرها و کنترل اتصـاالت   -
 الکتریکی و مکانیکی

 MVو  LVکنترل اینترالکهاي مورد نیاز جهت عملکرد مطمئن و ایمن در هر دو سمت  -

 ورها و رویت چک لیست آنهابازدید ظاهري و کنترل وضعیت استقرار ترانسفورمات -

 )هاي داخلی و پاساژ و واحدهاپست(تست مجموعه باتري و باتري شارژر  -

 ممیزي سطوح حفاظت تنظیم شده روي رله هاي حفاظتی -

 باري ژنراتور قبل از اتصال به شبکهتست عملکرد بی -

 تست سیستم انتقال تریپ -
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 باشـد هـاي زیـر مـی   شامل آزمـایش  پس از اطمینان از صحت موارد فوق، آزمایشات راه اندازي که 
  :انجام می شوند

 ولتاژ پاسخ به غیرعادي 
  فرکانس غیرعاديشرایط پاسخ به 
 آزمون تطبیق فاز بین مولد و شبکه 
  سنکرونیزاسیونآزمایش 
  جزیرة ناخواستهآزمایش 
  ١باز) مدار(فاز 
 قطع در اثر شرایط غیرعادي وصل مجدد بعد از 
 هاهارمونیک 
 فلیکر 
 آزمایش اضافه دور 
  روز 5عملکرد با بار کامل به مدت (آزمایش قابلیت اطمینان( 
 آزمون تجهیزات و تاسیسات 
 ممیزي و تائید تنظیمات نهایی  

 
  :اندازي موارد زیر باید رعایت گرددهاي راهآزمایشدر انجام 

 .انجام شده ثبت گردد هايالزم است نتایج تمامی تست -1

 .برداري از منابع تولید پراکنده انجام شودها باید قبل از بهرهتمامی تست -2

 .برسد شبکه بردارباید به تأیید بهره هاانجام تستروند  -3

 .گذار تهیه و به شرکت برق ارائه شودباید توسط سرمایه هاچک لیست و نتایج تمام تست -4

  
  ايهاي دورهآزمایش -6-5-2

گـذار مولـد مقیـاس    بـردار شـبکه و سـرمایه   بین بهره یاندازي، توافقهاي راهزمان انجام آزمایشدر 
معموالً مراحل و نحوة انجـام  . گیرداي انجام میي دورههاانجام آزمایشفواصل زمانی تعیین کوچک براي 

هـا توسـط   آزمایش شود و فواصل زمانی انجام ایناي توسط سازنده تجهیزات تعیین میهاي دورهآزمایش
                                                

١ Open phase 
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داري که بر اتصال مولد مقیـاس کوچـک بـه    و یا مقام صالحیت 1کنندة سیستمسازندة تجهیزات یا ایجاد
  .شودکند، تعیین میشبکه نظارت می

تعـویض یـا تعمیـر شـود      ،افزاري در سیستم اتصال مولـد بـه شـبکه   افزار و نرماگر تجهیز یا سخت
  .دوباره تکرار شودها باید بر روي این تجهیز آزمایش
  
  
  

                                                
١ System integrator  
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  :پیوست و  -6-6
   گذار جهت انجام مطالعات فنی      اطالعات مورد نیاز شرکت مشاور سرمایه

که باید توسط شرکت برق در حسب مورد جهت انجام مطالعات اي از اطالعات مورد نیاز نمونه
  : باشداختیار شرکت مشاور قرار بگیرد به صورت زیر می

با مقیاس صحیح به همراه فیدرهاي خروجی پسـت   AUTO CADیا  GISنقشه شبکه در محیط  -
قابلیـت مـانور، بـه همـراه      دارايهاي فـوق توزیـع   فوق توزیع و فیدرهاي منشعب از سایر پست

 :اطالعات زیر

o سطح مقطع شبکه در هر قسمت 

o جنس هادي شبکه 

o  زمینی و هوایی(نوع شبکه( 

o نهامحل برقگیرها و مشخصات آ 

o  آنهامحل خازنها و نوع اتصال و ظرفیت 

o  شـامل  (کوتاه و وضعیت کلیـد  شامل جریان نامی و اتصال آنهامحل کلید، نوع و مشخصات
 )کلیدهاي ابتداي فیدر و در کل مسیر

o محل ریکلوزر یا سکشناالیزر و مشخصات و وضعیت آنها 

o اطالعات مربوط به مانورهاي عملیاتی و بهره برداري 

 
 :پست فوق توزیع مربوطه شاملمشخصات  -

o نقشه تک خطی پست فوق توزیع 

o سطح اتصال کوتاه پست فوق توزیع 

o هاي موجود در پست فوق توزیع و تنظیمات آنهانوع رله 

o  پست فوق توزیعبرگه مشخصات کلیدهاي فیدرهاي ورودي و خروجی 

o برگه مشخصات ترانسفورماتورهاي پست فوق توزیع 

 
 :مشخصات بارها -

o توزیع و ترانسفورماتورهاي پست فوق) توان اکتیو و راکتیو(مم و مینیمم ساالنه بار ماکزی
 فوق توزیع در سه سال گذشته
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o بار کلیه فیدرهاي ورودي و خروجی پست فوق توزیع در سه سال گذشته به صورت ماهانه 

o      بار پستهاي توزیع به صورت توان اکتیو و توان راکتیـو بـراي ترانسـفورماتورهاي عمـومی و
اطالعات مشترکین دیماندي متصل به پست توزیـع اختصاصـی، بـراي تمـامی مشـترکین      

 ماهه 12به صورت سیکل  مورد مطالعهمتصل به فیدرهاي 

o بینی بار فیدر و پست فوق توزیع براي سالهاي آیندهپیش 

 
 :نکاتی که باید توسط شرکت برق پاسخ داده شود -

o درهاي مرتبط احداث گردیده است؟آیا واحد تولید پراکنده دیگري در پست یا فی 

o تغییر وضعیت کلید یا کلیدهایی از شبکه عدم برداري از فیدر و امکان آیا موارد خاص بهره
 در فیدرهاي مرتبط وجود دارد؟ 

o آیا از تجهیز ریکلوزر در فیدرهاي این پست استفاده شده است؟ 

o باشد؟می آیا اتوماسیون توزیع جرا شده است و در صورت اجرا در چه سطحی 

o  اي وجود دارد؟براي استفاده شرکت توزیع یا برق منطقهآیا بستر مخابراتی خاصی 

o  باشد؟براي متقاضی مهیا می) در صورت وجود(آیا امکان استفاده از بستر مخابراتی 
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  :حپیوست  -6-7
                      به شبکه نامۀ اتصال آزمایشی مولد مقیاس کوچکموافقت
  

   به شبکه نامۀ اتصال آزمایشی مولد مقیاس کوچکموافقت
  

قانون برنامۀ چهارم توسعه و  20قانون برنامۀ سوم توسعه، تنفیذي مادة  122به استناد بند ب مادة 
بـه    ------------- بـرق مولدهاي مقیاس کوچک، با درخواست اتصـال بـه شـبکۀ    دستورالعمل توسعۀ 

 ------------نامۀ احداث خود را از طریـق نامـۀ شـمارة    ماه، که موافقت 6صورت آزمایشی براي مدت 
  . شوداخذ نموده است، موافقت می  ----------------------------شرکت از  --------مورخ 

---------مقیاس کوچک با مشخصات ارائه شده  تأیید طرح اتصال مولد نامه مبنی براین موافقت
ست کامالً منطبق با دستورالعمل اتصال مولدهاي مقیـاس کوچـک بـه شـبکۀ     مشخصات پیو. باشدمی  -

  .باشدمی برق
باشد و پذیرش نهایی یا لغو مجـوز، در آن تـاریخ   می -------------زمان بررسی نهایی این طرح 

  .اعالم خواهد شد
  .نامه تا زمان بررسی نهایی طرح معتبر خواهد بوداین موافقت

  
  

  --------شرکت توزیع نیروي برق /  ------------اي شرکت برق منطقه                            
                                                                      

  مدیر عامل                                                                      
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  :  طپیوست  -6-8
                                      به شبکهنامۀ نهایی اتصال مولد مقیاس کوچک موافقت
  

  به شبکه نامۀ نهایی اتصال مولد مقیاس کوچکموافقت
  

قانون برنامۀ چهارم توسعه و  20قانون برنامۀ سوم توسعه، تنفیذي مادة  122به استناد بند ب مادة 
که  --------------- برقدستورالعمل توسعۀ مولد مقیاس کوچک، با درخواست نهایی اتصال به شبکۀ 

-مورخ  ---------------نامۀ اتصال آزمایشی مولد مقیاس کوچک خود را از طریق نامۀ شمارة موافقت
  .شوداخذ نموده است، موافقت میاین شرکت  ----------

مشخصات مولد بررسـی شـده بـا مشخصـات ارائـه شـدة قبلـی مطـابق بـوده و کـامالً منطبـق بـا             
نامه مبنی بر تأیید نهایی این موافقت. باشدمی برقدستورالعمل اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکۀ 

  .باشدک میکوچطرح اتصال مولد مقیاس 
  

  -------شرکت توزیع نیروي برق /  ------------اي شرکت برق منطقه                            
                                                                      

  مدیر عامل                                                                        
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  :  يپیوست  -6-9
                               مولد مقیاس کوچک                 آزمایشی لغو مجوز اتصال 

  
  لغو مجوز اتصال مولد مقیاس کوچک

  
مولـد   آزمایشـی  نامـۀ اتصـال  که موافقت --------- برقبنا به نتایج بررسی نهایی اتصال به شبکۀ 

اخذ نموده است، این شرکت  -----------مورخ  --------مقیاس کوچک خود را از طریق نامۀ شمارة 
  .دالیل لغو مجوز به پیوست اعالم گردیده است .گرددمجوز فوق لغو می

  .قطع گردد برقروز از زمان صدور این نامه، مولد فوق از شبکۀ  5حداکثر تا الزم است 
  
  

  --------شرکت توزیع نیروي برق /  ------------اي شرکت برق منطقه                            
                                                                      

  مدیر عامل                                                                        
  
  
  




