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 به اساس گزارشات واصله از واحد های دومی وسومی اجراات کاری بخش عملیاتی توحید 

 .وقرار ذیل است

 :کابل برشنا

 دیزاین مرتبط آن صورت گرفته است سروی لین های اضافه بار و اسکیچ برآورد و. 

  ری صورت گرفته استنینظارت از بروج نمیه کاره توسط تیم پالن  انج. 

  ترتیبSequence فتم و دوازدهم تکمیل گردیده استشن هکیا ردیف بندی جن. 

  صورت گرفته است . 6931ترتیب پالن های تخنیک بیخطر برای سال 

 یر لین و سایر مشکالت رسیده گی به حل مشکالت عارضین شبکه از قبیل ایجاد ترانسفارمر های جدید , تغ

 .گردیده است،

   شبکه تدویر گردیده استکارمندان ترینگ های تخنیک بی خطر برای . 

 .محاسبات و تفکیک ضایعات در لین های ولتاژ متوسط سب استیشن چمتله صورت گرفته است 

 در بروج برق صورت گرفته است. کیلو ولت 20و  کیلو ولت15سیت انداختن فیوز  7به تعداد 

  باب برج چک و یاداشت نوقصات جین های اخیر کیبل ها صورت گرفته است 93به تعداد. 

   ط مختلف شهر کابل صورت گرفته استدر نقا  کیلو ولت 15  ولت و400عدد نصب براکت  973به تعداد        . 

   در ساحات مختلف شهر کابل صورت گرفته است ولت400قت وسیت جین اساسی و م 499به تعداد.  

 گرفته استت مختلف شهر کابل صورت پایه نصب صنادیق هوائی و زمینی در ساحا 939به تعداد  . 

  در نقاط مختلف شهر کابل صورت گرفته  کیلوولت20و  ولت400متر تمدید و اصالح لین های  6611به اندازه

 است

   در نقاط مختلف شهر کابل صورت گرفته است  کیلوولت15  -ولت400پایه تغیر پایه های   39به تعداد 

   قاط مختلف شهر کابل صورت گرفته است در ن کیلوولت15  -ولت400پایه نصب پایه های  39به تعداد 

  در نقاط مختلف صورت گرفته   کیلوولت15  -ولت400عدد نصب انسلیتر دنده راست و کش  6611به تعداد

             .است

   صورت داخل اطاق و هوائی آزاد کیلوولت15عدد نصب و منتاژ سوچ های فیوزدار و بدون فیوز  94به تعداد

 .گرفته است

 فاصله کیبل   6131به مقدارABC ر کابل تمدید و اصالح گردیده استدر ساحات مختلف شه. 

  به سایز های مختلف صورت گرفته   کیلوولت15  -ولت 400 متر نصب و منتاژ بسبارد های  17به مقدار  

 .است

  است  در برج برق در نقاط مختلف شهر کابل گردیده  ولت 400عدد نصب و منتاژ سوچبورد  63به تعداد. 

  پایه ترمیم اساسی ترانسفارمر های بروج صورت گرفته است .  4به تعداد 

  صورت گرفته است کیلوولت15  -ولت400پایه کوایل پیچی ترانسفارمرهای 1به تعداد. 

 . ستارمر های برج برق صورت گرفته اپایه ترمیم جاریه ترانسف  67به تعداد  

  نسفارمر های شبکه صورت گرفته استپایه چک ترا  69به تعداد . 

  ها در مقابل اجرت صورت گرفته استپایه چک ترانسفارمر  41به تعداد . 

  مر ها پاک کاری صورت گرفته استپایه ترانسفار 966به تعداد. 

  متر اجرای تمدید لین ها صورت گرفته است .   61673به مقدار 
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  قطعه اجرای قطع لین ها صورت گرفته است .   96417به تعداد 

  400متر کیبل اندازی  7996به مقدارV  . به سایز های مختلف صورت گرفته است 

  15پایه ترمیم اساسی سوچ های خشکه  39به تعدادKV . بروج برق صورت گرفته است 

  کابل اصالح گردیده است .پایه صندوق هوائی و زمینی در نقاط مختلف شهر  111به تعداد 

  باب تقویه ترانسفارمر به ظرفیت های مختلف صورت گرفته است .  63به تعداد 

  تجارتی و ادارات دولتی صورت  –به طور دوامدار جمع آوری عواید شرکت برویت بل های دوره وار رهایشی

 گرفته است . 

 . نصب تریپنک ریلی در سب استیشن چمتله 

 کیلوولت. 63طرف  96و  96ر در فیدر نصب دو عدد امپیر مت 

  سب استیشن. 49و  67بررسی و رفع عارضه فیدر 

  برشناکوت. 44اعیاری ریلی فیدر خروجی 

 .رفع عارضه سویچ گیر فیدر آمد سب استیشن پلچرخی 

 . اعیار ریلی سب استیشن سروبی 

  نصب پینل هایAC , DC  .و بطری های جنگشن اول 

  اعیاری ریلی رابعه بلخی .چک بطری های جنگشن سوم 

  جنگشن پنجم .  1-3اعیاری ریلی فیدر خروجی 

    . رفع عارضه ریکتفایر جنگشن دوازهم 

 . تطبیق پالن های وقایوی ربع چهارم 

 بلخ برشنا:

  قاط مختلف شهرپایه ترانسفارمر به ظرفیت های مختلف در ن 63نصب و منتاژ. 

  متره در نقاط مختلف برای توسعه شبکه. 66و  64 نکریتیاصله پایه آهن کا 411نصب تعداد 

  270متر  4933تمدید لین هوائیmm-ACSR .در کارته حسینی قریه شیر آباد و کارته فقیر اباد 

  عدد صنادیق میتر در ساحه نو شاد  سید آباد باختر ،کارته دولت اباد و مربوطات  13ترمیم و اصالح تعداد

 جکشن دوم.

 متر کیبل 336 دتمدیABC   .جهت اصالح شبکه 

  ات گذر سیاه گرد.حصامپیر به ترانسفارمر های کارته دولت آباد عقب تف 196عدد فیوز کاردکی  99نصب 

 امپیر به ضرورت ترانسفارمر های کارته نوشاد. 196امپیر و  436کمپلکت فیوز کاردکی  41صب تعداد ن 

  نه سیاه گرد.هفت گا 3کیلو ولت به ضرورت فیدر  46نصب یک پایه سویچ خشکه 

  پایه ترانسفارمر ناصبه شبکه از گرد و خاک و چربی. 96پاک کاری تعداد 

  ولت در مربوطات فقیر اباد و گذر گله درک. 966مسافه لین های هوائی  61کش کاری 

 ننگر هار برشنا:

  بهره برداری چهار پایه ترانسفارمر به ظرفیت های مختلف که در شبکه عوارض نموده بود دو باره ترمیم و به

 سپرده شد.
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 کیلوولت امپیر بشکل تقویتی نصب و فعال گردید.366چهار پایه ترانسفارمر به ظرفیت مجموعی 

  نغلو جالل اباد در منطقه از بین ولسوالی سروبی که از طرف اشخاص نامعلوم  666لین  639یک عدد پایه نمبر

 تخریب گردیده بود دو باره بشکل اساسی ترمیم گردیده است.

  ولسوالی بادپخ والیت لغمان که قطع شده بود دوباره فعال گردید. 636کیلو ولت در پایه نمبر 666یک فاز لین 

  عدد انسلیتر ها تعویض گردید. 46در پایه های که انسلیتر ها از بین رفته بود به تعداد 

  کیلو ولت به طور دوامدار  اجرا گردید. -666حفظ و مراقبت لین های هوائی 

 امپیر غرض ضرورت قومندانی امنیت ننگر هار برشنا. 6666م یک پایه سویچبورد ترمی 

 .ترمیم و منتاژ سه پایه سویچبورد 

  عدد میتر بکس های عارضه دار شبکه به طور اساسی ترمیم و دوباره نصب گردید. 44به تعداد 

  پایه میتر های مشترکین اصالح شده است. 33تعداد 

  ها به طور دوامدار.حفظ و مراقبت ترانسفارمر 

  متر کیبل به مقاطع مختلف در ساحات مختلف بنابر ضرورت تمدید شده است. 139به اندازه 

  عدد براکت  11سرکت جدید از سب استیشن الی منطقه انگور باغ جدیدا تمدید شده است و در آن بتعداد

 عدد انسلیتر کش،نصب شده است. 646المونیمی،  متر مربع ملی 646مترلین هوائی 64666،

 هرات برشنا:

  هرات.–کیلوولت ترکمنستان  446نظارت و ارزیابی از کار نصب پایه های تاوری لین انتقال 

  کیلو ولت ساحات مربوطه با در نظر داشت تجهیزات برقی  46ولت و  966اصالح و تقویت شبکه های توزیعی

 ضایعات.موجود تحویل خانه جهت کاهش 

  حوت. 49کیلوولت جمهوری اسالمی ایران از نوار مرزی الی سب استیشن شهدای  694چک کامل لین انتقال 

  کیلوولت بند دوستی افغان هند الی سب استیشن نورجهاد و از نوار مرزی الی  666چک کامل لین های انتقال

 سب استیشن نور جهاد .

 کیلومتر. 3ولت بطول  966ع تعویض لین های هوای فرسوده شبکه های توزی 

  کیلومتر. 4ولت به طول 966تعویض کیبل های زمینی شبکه های توزیع 

  هپای 61تعویض مین سویچ به تعداد. 

 پایه 96ولت به تعداد  966ض فیدر تعوی. 

  اصله. 79متره  3نصب پایه های آهن کانکریتی 

  پایه. 369شبکه های توزیع به تعداد چک و اندازه گیری جریان های خروجی ترانسفارمر های ناصبه 

  پایه. 69تست و تصفیه ترانسفارمر های ناصبه شبکه های توزیع به تعداد 

  پایه میتر بکس در موقیعت های مناسب جهت اصالح شبکه های توزیع و بعد از عقب  93تعداد نمودن جابجا

 نشینی جاده ها.

  پایه. 63نصب میتر بکسها ی جدید در شبکه های توزیع تعداد 

  سیت. 1تعویض کات اوت فیوز عارضه دار تعداد 

  سیت التینگ ارستر . 4تعویض 

  عدد. 463کیلو ولت تعداد  46تعویض سیم فیوزدار 
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  عدد فیوز های کاردکی. 497تعویض تعداد 

  پایه ترانسفارمر مختلف الظرفیت تقویتی جهت رفع اضافه باری ترانسفارمر های ناصبه. 3نصب تعداد 

 پایه ترانسفارمر های ناصبه. 66ی سیستم ارتینگ تعداد فعال ساز 

  مورد. 19کیلو ولت تعداد  46رفع عوارض تخنیکی روی لین های انتقال 

  پایه . 1بیالنس بار ترانسفارمر های تعداد 

  پایه مین سویچ . 4تعویض و نصب تعداد 

  کیلو ولت. 46سیت سویچ خشکه روی لین های  4نصب تعداد 

  عدد انسلیتر روی لین های انتقال . 966تعویض تعداد 

  کیلو ولت ترکمنستان در موقیعت کمر کالغ. 666استحکام دو اصله پایه تاوری لین انتقال 

 فابریکه چک وردک:آمریت 

 . پاک کاری ریگ و الی در کانال نزدیک دروازه پنستاک 

  ا میگردیدازه هورمنگ ها که باعث بندش گراری های دپاک کاری دروازه های سربند از. 

 .گریس کاری ماشین ها و گتوال ها ودروازه های کانال و بند آب 

 .پاک کاری و تبدیلی برش های ذغالی و تبدیلی تیل بیرنگ های جنراتور اول 

  در هر ماهترمیم شیت های  گروپ در داخل هنگر فابریکه برق چک وردک. 

 ( کیلوولت و همچنان 4.9پاک کاری ساحه سب استیشن عمومی )های  هپاک کاری لین های عمومی از شاخ

 درخت در مسیر لین.

 .پاک کاری شیشه های فابریکه برق چک وردک ماهوار 

  متوسط و پایین.رفع عارضات در شبکه های توزیعی ولتاژ 

 .اصالحات در شبکه های ولتاژ متوسط و پایین غرض پایین آوردن ضایعات 

  کاری جالی های سربند و پنستاک دو مراتبه با همکاری پاک کاری کانال از خس و خاشاک و همچنان پاک

 مشترکین.

  در شبکه توزیعی ولتاژ متوسط و پایین از اثر جنگ ها.ترمیم لین ها و سلیتر های عوارض دار 

 .پاک کاری و کنترول از واتر پمپ تهدابی فابریکه برق چک وردک 

  تجهیزات برقی ،میخانیکی و ساختمانی فابریکه برق بهره برداری درست وسالم به فضل خداوند )ج( از تمام

 .چک وردک

 سمنگان برشنا:

 کیلو ولت مناطق مربوطه  63و  1ق کانکریتی در شبکه بر صالح و تعویض پایه های چوبی به آهنغرض ا

کیلو ولت  1فاصله لین  96متره و تعویض  64اصله پایه های آهنکانکریتی  91ولسوالی های چهار گانه نصب 

 کیلو متر در مناطق شبکه برق اولسوالی های چهار گانه. 6.3 دا  حدو

  متره و  66اصله پایه های آهن کانکریتی  636ولت با نصب و تعویض  966اصالح و تمدید شبکه های برق

ولسوالی های چهار گانه کیلو متر در مناطق شبکه برق  3و9ولت حدودا  966فاصله لین برق  91تعویض 

 اندخوی.
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 پنج  ن انرژی برق مطمئن و دوام دار مشترکین به عوض ترانسفارمر های عوارضی شان مجموعا  غرض تامی

 نصب و فعال گردیده و برق مشترکین بدون وقفه تامین گردید.ریزرفی پایه ترانسفارمر های 

  ه برق ولسوالی های چهارگانه.شبکپایه ترانسفارمر های  7رفع عوارض و ترمیم 

  پایه ترانسفارمر که در اثر عوارضات غیر مترقبه تخریب گردیده بود  1های دفاعیه غرض اصالح شبکه فیوز

 تعویض و بصورت اساسی مطابق نورم و ستندرد های تخنیکی احیا و بازسازی گردید.

 در ولسوالی چهار گانه که قبال نسبت نبود  پایه ترانسفارمر  7ارضی مربوط سویچ های اتومات و کیبل های عو

 .تخریب شده در حال استفاده بود تعویض و فعال گردید ف ضرورت به شکل قسما  تجهیزات طر

  عدد صندوق های ویرنگ شده در شبکه های برق ولسوالی  99غرض اصالح شبکه تعویض و نصب مجموعا

 های چهار گانه .

   ولت  966اتومات عدد سویج های  66بورد جدید و عدد سویچ   1 غرض اصالح شبکه تعویض و نصب مجموعا

 ولسوالی های چهار گانه.در شبکه های برق 

  پایه ترانسفارمر در محل ناصبه با سویچ های خشکه. 1رفع عوارض و ترمیم 

  به خاطر حفظ و مراقبت از سب استیشن تمامی تجهیزات آن چک کنترول گردیده بعضی از تجهیزات داخلی

سویچ های تیلی ترمیم وعوارض آن رفع گردید ولی نسبت نبود امکانات تخنیکی و تجهیزات الزمه عموما دفاعیه 

 نیمه فعال میباشد.های فیدر های دخولی و خروجی 

  1پایه صندوق های  66تعداد به های خروجی از صندوق ها ی ناصبه در شبکه به خاطر اصالح شبکه لین 

 میتره داخل شهر بازار اندخوی اصالح و بازسازی گردید. 66میتره و 

 ر  غرض تامین انرژی برق ساحه تجارتی مربوط کیلو ولت امپی 966ی قدرت کیلواتی یک پایه ترانسفارمر دار

کیلو ولت  616آهن کانکریتی و تجهیزات آن همچنان یک پایه ترانسفارمر  اصله پایه های 61اداره خط آهن با 

اصله پایه آهن کانکریتی و تجهیزات آن از طریق مشترکین تهیه دیده شده بود بعد  9حدت با مربوط مسجد و ریامپ

  .از طی مراحل الزمه نصب و فعال گردید

  چوب بازار به جای مناسب انتقال داده شده با یک ترانسفارمر مربوط به شبکه برق غرض اصالح شبکه یک پایه

 پایه سویچ بورد جدید و تمامی تجهیزات آن نصب و فعال گردید.

  ل با تمامی تجهیزات طرف مناطق مربوط ولسوالی های چهار گانه به شکل مکم 1اصالح شبکه های برق در

 .ضرورت آن

  کهپایه میتر های  664تجاری در قسمت نصب با معاونیت  های محترم مالی واداری و همکاری های الزمه 

پایه میتر های  416پایه سه فاز همچنان رفع عوار ض و یا هم تعویض  9ع شده سنگل فاز و یتوز جدیدا  

 .پایه میتر سه فاز نوع دیجیتال 9عوارضی سنگل فاز و 

 آمریت عمومی دستگاه های برق حرارتی: 

 حرارتی شمالغرب:

 اژ بلند و ولتاژ پائین.چک نمودن قسمت بسبار ولت 

  کیلو ولت هر دو سیستم. 666چک نمودن سوچ خشکه 

  کیلو ولت. 666چک نمودن بریکر 

 الینگ بکس.چک نمودن ترمینل های مارش 
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 .چک نمودن ترمین های مارشالینگ بکس 

 .چک نمودن ترمامیتر نشان دهنده درجه حرارت 

 .چک نمودن مواد رطوبت گیر 

  ترانسفارمر.چک نمودن ریلی محافظوی 

  ن طور دوامدار.ها توسط اعضای ورکشاپ و شفت کاراپاک کاری توربین 

 .حفظ و مراقبت توربین ها طور دوامدار 

 نل های داخل سوچ بورد توربین ها.پاک کاری پ 

 بطری ها طبق پالن توسط شفت کاران. چک نمودن تیزاب ها و آب مقطر 

  و بهره برداری بنا بر ضرورت.چاالنی امتحانی طبق پروگرام از قبل تهیه شده 

 .کار حشر به خاطر پاک کاری ساحات دستگاه به سهم گیری تمام پرسونل دستگاه 

 دستگاه برق حرارتی تره خیل:

 .هواکشی و چرب کاری انجن ها در هر هفته بخاطر مراقبت از انجن ها و آماده چاالنی نگهداشتن آنها 

  کیلو ولت امپیر مربوط هر پاور بالک و مراقبت از  196ترانسفارمر های تامین صرفیه داخلی دستگاه از طریق

 آنها.

  شدن هوا تصفیه نمودن مبالئل کمپریسور ها در وقت مخلوط شدن مبالئیل با آب که این عملیه در اوقات مرطوب

 صورت میگیرد.

 .چک و بررسی از تمام ساحات تخنیکی دستگاه تحت مسولیت شفت بطور روزمره 

  در کار های ترمیماتی گروپ ترمیمات برق و میخانیک در صورت ضرورت.اشتراک 

  مراقبت ،تبدیلی و کانفیگریشنCMX  .ها 

  ترمیم نمودن پمپ های فشار ابتدائی تیل دیزل و تعویض نمودن گاسکیت های آنها در بال ک های .A,B,C  

 .ترمیم و اجست فیول رک انجن ها 

 و تمام تجهیزات داخل آن. ترمیم و برطرفی لیکی های تولید برق 

 .ترمیم نمودن لیکی پمپ ها آب باران و آب اطفاییه در ساحه تانک فارم 

 .ترمیم ایرکندیشن های سویچبورد ها و اطاق های کنترولی سب استیشن 

 :لغمان برشنا

  تمدید کیبلABC   متر درساحات سرخ آبی قلع قاضی کچوریان و گلبیله.6616مقداربه 

  متر در ساحه گلبیله. 6666کیلو ولت به مقدار  46تمدید نمودن لین 

  کیلو ولت یک عدد در ساحه پلوخی ولسوالی بادپش که میده شده بود و از اثر  666لین ی تبدیل نمودن انسلیتر ها

 ننگرهار پرچاور گردیده بود. -آن لین انتقالی لغمان

 . نصب یک پایه سویچ سر لین در ساحه کمین 

  ابی و قلع قاضی. پایه فلزی در ساحات سرخ 69بیله و متره در ساحه گل 3اصله پایه  43نصب 

  میتره غرض اصالح شبکه و شبکات جدید در ساحات شهرک ،گلبیله قرغیی و  1باب میتر بکسهای  36نصب

 قلع شیخان.

 .سروی تخنیکی ساحات صواتی و پتورکمبه 
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  سویچبورد های شبکه موجوده که از کار باز مانده تبیدل نمودن تمام تیمپول ها تخت فیوز ها و نت بولت های

 بود.

  در هر ربع یک دفعه برای مراعات نمودن وصول و قوانین تخنیک بی خطر در ساحات کاری با کارگران فنی

 جلسات کاری با کارگران فنی جلسات دایر گردیده.

  ک ض جلوگیری از ضایعات چی شبکه عرها بار تمام میتر بکس در تمام شبکات لغمان برشنا در هر ماه یک

 میگردد.

  یک دفعه صورت گرفته. حالت بدون بارصفا کاری و اجست کاری سویچ ها در 

  میگیرد. بعد از این همساعته صورت گرفته و 49رفع عوارضات مشترکین بطور 

 :سرپل برشنا

  متر . 1766ولت بطول  966توسعه لین 

  متر.6636کیلوولت بطول  46توسعه لین 

 متر.9366بطول ولت  966که اصالحات شب 

  پایه. 19میتره به تعداد  9نصب صنادیق 

  پایه. 99میتره به تعداد  1نصب صنادیق 

  پایه ترانسفارمر های جدید که به بهره برداری سپرده شد اند. 1نصب ومنتاژ 

  جهت ولت قریه جات مذکور  966میگر نمودن ترانسفارمر های قریه جات خمر آباد و کنجک و بررسی شبکه

 چاالنی.

 :جوزجان برشنا

  کیلوولت امپیر نصب و تحت بهره برداری سپرده شد 36یک پایه ترانسفارمر به ظرفیت. 

  متره درنقاط مختلف شهر. 66اصله پایه  13متره و  64اصله پایه آهن کانکریتی  646نصب 

  جرقدوق سه مراتب صورت گرفت. –کیلوولت اندخوی  666رفع عوارض لین 

  پایه در ساحات مختلف شهر و اطراف قریه جات  31میتره به عوض صنادیق کهنه بتعداد  1جدید نصب صنادیق

 نصب گردید.

  اصله پایه چپه شده بود مجددا  با نصب پایه ها و تمدید لین صورت گرفت. 94به اثر طوفان و شمال شدید بتعداد 

  گرفت.پایه سویچ خشکه در شبکه ترمیم و تحت استفاده قرار  69بتعداد 

 .حفظ و مراقبط شبکه به طور دوامدار 

 :کنر برشنا

 .کانال دروازه ترمیم و گریسکاری شده 

 .پاک کاری جالی توربین و گریسکاری تمام ملحقات فابریکه 

 . قطع میتر های عوارض دار 

  شبکهبخاطر جلو گیری از ضایعات مراقبت جدی. 

  میتره. 1پایه صنادیق  61نصب 
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 مور برق و آمریت پایه سازی پلخمری:آمریت عمومی ساختمانی ا

  باب ترانسفارمر ستیشن ها ی ولسوالی های مربوطه تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 91به تعداد 

 50  متره. 3 و 64اصله تولید پایه های 

  باب پارتل ترانسفارمر استیشن ها. 96ساخت 

  میتره. 9و  1پایه صندوق  64797تولید مجموعا 

   براکت.عدد  3614 مجموعا  تولید 

   متره. 3و  64اصله پایه های فلزی  41 موعا  جمتولید 

 : بخش پایه سازی پلخمری 

  متره. 64پایه آهن کانکریتی  9999ساخت 

  متره. 66پایه آهن کانکریتی  9337ساخت 

  متره. 64اصله پایه های کش  46ساخت 

 متره 63اصله پایه های  99ساخت. 

 :بادغیس برشنا

  کیلو ولت از برج برق شمال دریا بخاطر تنظیم و اصالح بار منطقه قلعه نو . 6.9احداث خط جدید 

 .شماره گزاری میتر بکس های نواحی چهار گانه شهر بر اساس موقیعت ترانس و سرکت مربوطه آن 

  امپیر برج برق زمینی ناحیه دوم بخاطر بیالنس بار. 6466ترمیم مین سویچ 

  هر ترانسفارمر در هر هفته.چک و کنترول بار 

  ساعته برای مشترکین به طور دوامدار. 49ارایه خدمات 

  مشترک مقرو ض در نواحی چهار گانه. 6916قطع لین 

  محکم کاری و عایق کاری جین های شبکه های هوائی و زمینی جهت جلو گیری از قطع لین و ضایعات در

 سیستم.

 در شبکه هوائی. شاخه زنی درختان بخاطر جلو گیری از تماس 

  کیلو ولت امپیر جهت بهره برداری بهتر مشترکین ناحیه سوم. 466فعال نمودن یک پایه ترانسفارمر 

 :خوست برشنا

 4  میتره نصب شبکه گردید. 1عدد صندوق 

  امپیر در سویچ بورد دیزل هوس نصب و بسته گردید.6666یک عدد چنچ سویچ به ظرفیت 

 هوایئ گردید. شش عدد انسلیتر عادی نصب شبکه 

 64  کیلو ولت گردید. 46متره در مسیر اداری کمپلکس نصب شبکه  64اصله پایه های فلزی 

  ولت هوائی نصب براکیت انسلیتر به شمول سیم المونیمی  966پایه فلزی برای تمدید شبکه  1در قریه ریگی

 جدیدا  تمدید گردید.

  4تمدید کیبلx70mm2   مترسرکت سوم و هفتم دیزل هوس دوم. 46مسی 

  ولت شش عدد در ساحات مختلف شبکه خوست برشنا. 966جین اساسی کیبل 
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  کیلو ولت سر کیبل دو عدد واقع میلمستون. 46جین اساسی 

 غزنی برشنا:

  قریه کیلو ولت در مناطق قریه روضه الی سب استیشن و  46اصله پایه آهن کانکریتی  17کندن کاری و نصب

 قریه میهن آباد. الیدوم روضه 

  سازی ترانسفارمر اول قریه روضه. شبکهولت در  966اصله پایه آهنکانکریتی  39کندن کاری و نصب 

  ولت در شکبه سازی ترانسفارمر دوم قریه  966متره  3اصله پایه آهنکانکرتی  441کندن کاری و نصب

 روضه.

  ولت در کمبودات قریه نو خواجه روشنائی. 966متره  64اصله پایه آهنکا نکریتی  99کندن کاری و نصب 

  عدد پلت میتر بکس های عارضه دار در ساحات مختلف. 71ترمیم و اصالح 

  پایه صندوق شکسته و عارضه دار. 93اصالح 

  عدد انسلیتر عادی و کش در بخش های مختلف. 966اصالح و تبدیل بیشتر از 

 زابل برشنا:

 .ترمیم خشکه سویچ های ترانسفارمر ها 

 .ترمیم سویچ بورد های ترانسفامرم ها 

 .ترمیم و پاک کاری ترانسفارمر ها 

  کیلو ولت.6.9و  46ترمیم و یا صفائی لینهای هوایئ و تبدیلی انسلیتر های بخش 

  ب گردیده بود.ولت که توسط کندن کاری های خود سرانه شاروالی و اشخاص تخری 966ترمیم کیبل های زمینی 

 .ترمیم و پاک کاری تعداد از میتر بکس ها 

 .ترمیم عوارض روزمره در شبکه در زمان معین 

 .توزیع برق به مشترکین جدید 

 .ترتیب و تنظیم پرسونل کاری در بخش های مختلف شبکه بطور دوامدار 

 :دایکندی برشنا

  گرفته است.نظارت از روند کاری بند برق آبی کوچک والیت دایکندی صورت 

  فیصد پاور هاوس و سیخ بندی تهداب جریان دارد. 666کندن کاری 

  سنک کاری با مصاله در قسمت  جینتA-A  2900به مقدارm3   متر صورت گرفته جریان دارد. 3الی ارتفاع 

 در جاینت  کانکریت سیخ دار در قسمت هسته بند A-A   متر مکعب صورت گرفته کار جریان  313.11به مقدار

 دارد.

  سیخ بندی و کانکریت ریزی تهداب بند در جینت B-B   متر مکعب صورت گرفته است.4977.99به مقدار 

  سنگ کاری با مصاله در قسمت جینتB-B   متر مکعب صورت گرفته است. 193.1به مقدار 

  مرکز تغذیه بوده کیلو متر فاصله از شهر الی  66کیلو ولت که دارای  46مراحل سروی و دیزاین شبکه انتقالی

 گردیده است. 6931تکمیل و شامل پالن سال 
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  گردیده است. 6931سروی و دیزاین شبکه توزیعی تکمیل و شامل پالن سال 

 برشنا:فراه 

  متره توسط پرسونل عملیاتی. 3اصله پایه  66متره و  64اصله پایه  36نصب 

 .حفظ و مراقبت جنراتور ها به طور دوامدار 

  ه و یا سرقت شده تمدید گردید .ریق شدهای حکیبل 

 96  میتره نصب شبکه گردید. 1پایه صنادیق  9میتره  66پایه صنادیق  3میتره و  1پایه صنادیق 

 یدگی نموده عوارض انرا پرسونل عملیاتی در وقت وزمان معین به ترمیم شبکه و دیزل جنراتور ها اقدام و رس

شبکه برق رسانی همیشه جهت جلو گیری از شارتی اشجار را پرسونل عملیاتی همچنان  ع نموده ترمیم و رف

شاخه بری نموده برعالوه وظایف ایشان در توزیع بل صرفیه برق و جمع اوری عواید و قطع لین مشترکین 

مقروض با مدیریت تجارتی همکاری هم جانبه نموده مدیریت عملیاتی گزارشات مکاتب و پیشنهاد ات را به وقت 

 راجع زیربط ارسال نموده است.وزمان معین به م

 پکتیا برشنا:

معاونیت عملیاتی پکتیا برشنا شرکت بر عالوه کار های روزمره که رسیدگی به رفع عوارض تخنیکی شبکه انرژی 

برق ،چک و کنترول بروج برق فیدر ها،تنظیم بار برای دیزل جنراتور ها ،تنظیم بار در بروج و سرکت ها انرژی 

 ربع چهارم سال جاری صورت گرفته قرار ذیل است:برق اجراات که در 

  نصب و منتاژ گردیده متره  3اصله پایه فلزی  3کیلو ولت در قریه سرسنگ به تعداد  6.9غرض توسعه شبکه

 است.

  صندوق میتر بکس نصب و منتاژ شبکه  9غرض تغذیه شبکه برق رسانی مشترکین جدید از انرژی برق به تعداد

 گردیده است.

 یبل تمدید کABC  متر. 996به اندازه 

  متر سیم  6466کیلو ولت  در قریه سر سنگ و کوچی خیل مرکز والیت پکتیا به اندازه  6.9غرض توسعه شبکه

 تمدید شبکه گردیده است.متر مربع ملی  76المونیمی 

  کیلو  46/446اصله پایه آهنکانکریتی گول عادی از چوک مرکزی والیت پکتیا به سمت سب استیشن  666نصب

 کیلو ولت به شهر گردیز انجام پذیرفته است. 46ولت پکتیا جهت انتقال فیدر 

 آگاهی شما ارسال است.جهت  6931قرارشرح فوق راپور اجراأت کاری بخش عملیاتی بابت ربع اول سال مالی 
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