دافغانستان برښنا شرکت
معلومات انرژی برق حوزه غزنی  /دغزني حوزی د برښنا انرژی معلومات
Da Afghanistan Breshna Sherkat

د پیردونکو شمیر /تعداد مشترکین:

تعداد مشترکین انرژی برق غزنی برشنا به ( )۷۵۱۶مشتری میرسد.

غزني د افغانستان  ۴۳والیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي چې د هېواد په مرکزي ختیځ کې پروت دی .دا والیت په  ۵۱ولسوالیو او زرو څخه زیات
کلیو باندې وېشل شوی .د سرشمېرنې له مخې یې ټول نفوس  ۵.۵میلیون اټکل شوی وو .د والیت مرکز د غزني ښار دی .د کابل کندهار په لـــــویه
الر کې پروت دی او تاریخي پلوه هم اړین سوداګریز مرکز ګڼل کېده .د غزني هوایي میدان د غزني ښار سره نږدې پروت دی چې زیاتره داخلي الوتنو
لپاره ترې کار اخېستل کیږي.

حراراتی

منابع /سرچینی:

()۵۱

میګاواټ

آبی
میګاواټ()

آفتابی
میګاواټ()

وراداتی
میګاواټ()

د طبیق په حال کښې پالنونه /پالن های درحال تطبیق:










وصــــــــــــــــــــــــــل فیدر KV02قریه روضه با سب استیشن غند ماهی
قریه روضـــــه
نصب صندوق وتوزیع میتر در قریه خشک (ترانسفارمر دوم ان به ظرفیت
) KVA022
نصب پایه  V022درشبکه توزیعی قریـه قلعه قدم خان
تمدید کیبل  ABCدر شبکه توزیعی قریه قلعه قدم خان
نصـــــــــب صندوق وتوزیع میتر در قریه قلعه قدم خان
نصب الیتنگر استر  ,سویچ خشکه و منتاژ یک پایه ترانسفارمر KV2.0/02
به ظرفیت  KVA0222در دیزل هاوی نمـــــــــــــــــــــبر ()0
تمدیدلین کمبودات شبکه  V022ساحات پشتون آباد  ,بهلول صاحب ودیگر
ساحات که  5فاصـــــــــــله و  6فاصله لین کشی آن باقی مانده اند
تبدیل انسلیتر های شکسته وکرک در شبکه وهمچنان اصالحات در شبکه کهنه
در حد امکانات دست داشته ریاست حـوزه غزنی برشنا شرکت
تغیر وتبدیل جاهای بعضی از ترانسفارمرهای توزیعی در زمان که برق واریداتی به سب استیشن وصــــــــــــــل میشود ( از اثر اضافه باری )
لنډ مهاله پالنونه /پالن های کوتاه مدت:













نصب براکت و انسلیتر و تمدید لین سرکیت دومی فیدر سب استیشن الی دیزل هاوس نمبر()0
تمدی شبکه  V022قریه خشک ترانسفارمر سوم آن بــــــــــــــــــــــــــــه ظرفیت KVA022
نصب پایه  V022در شبکه توزیعی قریه خشک ترانسفارمر سوم ان
نصب و منتاژپلت فورم  ,الیتنگر استر سویچ خشکه سویچبورد و ترانسفارمر سوم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــریه خشک
تمدید لین شبکه توزیعی  V022قریه روضه چهارپایه ترانسفارمر به ظرفیت های ()X250KVA&2X200KVA0
نصب ومنتاژ پلت فورم  ,الیتنگر استر سویچ خشکه سویچبورد وترانسفارمر قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریه روضه
تمدید لین شبکه  KV02و  V022قریه مهن آباد
نصب و منتاژپلت فورم الیتنگر استر سویچ خشکه سویچبورد و ترانسفارمر به ظرفیت  KVA022ساحه مهــــــن آباد
تمدید لین شبکه  KV02و  V022قریه غیب قلندر
تعویض شبکه کهنه  KV2.0/6به شبکه جدید KV2.0/02
نصب و منتاژپلت فورم ,الیتنگر استر ,سویچ خشکه ,سویچبورد و ترانسفارمر به ظرفیت KVA062ساحه غیب قلندر
اوږد مهاله پالنونه  /پالن های دراز مدت

شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه سازی به ظرفیت  05میگاوات در ساحات ونواحی های مختلف شهــــــــــــــــــــــر غزنی

وهاوي دفتر /دفتر نشرات و اگاهی عامه

۴.۳میګاواټ

