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سخن مدری مسئول
رد انجام کاراهی تحقیقاتی گروه ژپوهشی سازهاهی صنعت ربق ،اتکید و تمرکز هب انجام ژپوهشاهی آیندهنگر و ب کارگیری ظرفیت حدا کثری دااگشنهاه و نخب گان ربای
ایدهرپوری و انجام ژپوهشاهی نوآور هب عنوان بخشی از مأموریتاهی اصلی تلقی میشود ات با بهرهگیری از نقطه نظرات متخ صصان و صاحبنظران و نیز ات کاء

تخ
رب ظرفیتاهی موجود ژپوهش گاه نیرو بتوان هم رد جهت ربآوردن نیازاهی صنعت ربق کشور گام ربداشت و هم هب توانمندسازی و ارتقاء صصی تک تک
تخ
اعضای محترم گروه جاهم عمل پوشاند .رد اقلب چنین رویکردی است هک میتوان محتوای ربوندا د صصی حاضر را بصورت زری دستهبندی نمود:
تخ
 )1بخش عمده فعالیتاهی صصی گروه از یک طرف معطوف هب رپوژهاهیی از نوع "سیاست ژپوهی"" ،آینده ژپوهی" " ،آینده ن گاری" و "آزمون ایده"
تخ
است هک مطابق با رویکرداهی معاونت محترم ژپوهشی تعریف و پس از طرح رد کمیته صصی رپوژه تصویب و انجام میشوند .از طرف دیگر از طریق تعامل
تن گاتنگ هم کاران محترماینگروهبا معاونتاه ،مراکز و طرحاه ،هم کاریاهی مشترکی رد اقلب مجری ومدری طرح،مدرییترپوژه،نظارت و کارشناسیرپوژه انجام می
گیرد.
تخ
 )2رد راستای مدرییت رب تحقیقات دااگشنهاهی کشور ،گروه سعی نموده است از طریق ربقراری ارتباط قوی و صصی و تعامل مؤرث با اساتید دااگشنهی بوژیه رد
مت
اقلب "شورای راهبری"" ،شبکه خ صصین"" ،طرح استاد" و "دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشترک" رپوژهاهی تحقیقاتی زیادیتعریف و هب تصویب ربساند .پیگیری
اهی اخیر نشان میدهند هک روند پیشرفت این طرحاه متناسب با سرعت اولیه نبوده و الزم است با همت و زبرگواری مسئولین مربوهط شتاب رتشیبی پیدا کند.
 )3رد زمینه توسعه آزمااگشیه سازه اراک ،اخیرا رد جلسه هیئت رئیسه محترم طرح پیشنهادی "توسعه خدمات آزمااگشیهاهی سازهاهی ااقتنل" مطرح و مقرر گردید ضمن
ا مختل تکم
ی
ش
کث
تص
ی
جه
ی
گ
ا
ظ
ن
شروع عملیات اجرایی توسعه آزمااگشیه ،طرح رد گروه بصورت جامعرت ربرسی شده و از زو یای ف ل ردد و ت و ب ها ی رف حد ر ش
ماه هب هیئت رئیسه اراهئ گردد.

دکتر عسکر جانعلیزاده چوب بستی
مدری گروه ژپوهشی سازهاهی صنعت ربق
2

سخن سردبیر
سپاس خدا ی زبرگ را هک توفیقی عنایت فرمود ات بار ی دیگر بتوانیم بخشی از مطالعات انجام شده و دستاورداهی ژپوهشی گروه سازه اهی صنعت ربق را رد
اقلب این نشرهی تقدیم عالهقمندا ن هب این حوزه نمامیی.
ژپوهش،تحقیق،فناوری وفعالیت ردجهترفعنیازاهیصنعتربق وارنژی کشورازاهدا ف گروهژپوهشیسازهاهیصنعتربقمیباشد وامیداست
هک بتوان با یاری خدا وند متعال و ح کرت رد جهت اهدا ف باالدستی ژپوهش گاه نیرو  ،هب این مهم ره هچ رتشیب دست یافت.
تخ
همچ
هدف از ااشتنر این مماره از ربوندا د صصی ،اراهئی قسمتی از فعالیت اهی ژپوهشی اعضای محترم گروه و نین اخبار مرتبط با گروه رد بازه ی زمانی زمستان
 97و بهار  ،98می باشد .رد این راستا ،مقاالتی رد ارتباط با مقاوم سازی دکل اهی ااقتنل نیرو ،بهرهمندی از اننو مواد رد بتن ،کنترلاهی سازهای ممع اهی مارچیپ
همچ
همچ
و ممع ارنژی و نین گزارشی مدرییتی از سند ارزیابی و مقاومسازی لرزهای سازهاهی صنعت ربق اراهئ میشود .نین چکیده ای ازمقاالت اراهئ شده توسط
تخ
اعضای محترمگروه رد کنفرانس اهی نیب المللی و خالهصای از اخباررپوژه اهی جاری،تعریفرپوژه اهیجدید و محوراهی صصی گروه هب همراه گزارشیاز جلسات
ربگزار شده رد این بازه ی زمانی ،اراهئ میشوند.
رد انتها الزم میدا نم از تمامی اعضای هیأتتحرریهی این نشرهی و زعزیانی هک رد تهیه این مماره هم کاری داشته اند تشکر و قدردانی نمایم.

آزاده گوردزی
عضو هیأت علمی گروه ژپوهشی سازهاهی صنعت ربق
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بروندادهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
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بهبود عملکرد مکانیکي و شرایط بتن با بهرهمندي از مواد نانو ساختار
آزاده گودرزی

1

چکیده :امروزه فناوری نانو دارای کاربردهای وسيعی در علوم و رشتههای مختلف از پزشکی تا الکترونيك و صنعت ساختمان
و سازههای مختلف میباشد .کنترل خواص مواد در مقياس نانو و نيز کنترل اثرات فيزیکی و شيميایی مربوطه ،توليد مواد و
مصالح کاربردی در سازهها با کارایی باال را ممکن میسازد ،که این امر باعث ایجاد ارزش افزوده ،افزایش دوام ،ارتقاء سطح
کيفيت و پایداری محيط زیست میشود .فناوری نانو به عنوان یك فناوری کليدی و بين رشتهای ،فرصتهای زیادی را جهت
ساخت و ساز مقاومتر ،منعطفتر ،مطلوبتر ،پایدارتر و مقرون به صرفهتر فراهم کرده است .فناوری نانو را میتوان در حوزههای
مختلفی در ارتباط با سازههای صنعت برق بکار برد .از ميان این حوزهها بکارگيری از مواد نانو ساختار در بهبود عملکرد سازهای
و شرایط بتن از اهميت باالیی برخوردار است .در این مقاله به مروری بر فعاليتهای تحقيقاتی داخلی و خارجی انجام شده در
راستای بهبود خواص مکانيکی بتن با استفاده از مواد نانو ساختار پرداخته میشود و دانشها و فناوریهای روز جهانی در این
راستا معرفی میشوند.
کلیدواژه :نانو تکنولوژي ،تکنولوژي بتن ،سازههاي بتني صنعت برق

مقدمه
انقالب فناوری نانو ،تأثير شگرفی بر زمينههای مختلف علمی ،مهندسی و تجاری داشته است که از این
جمله میتوان به حوزه ساختو ساز ا شاره کرد .ویژگیهای منح صر به فرد این مواد میتواند منجر به بهبود
قابل مالحظه در ویژگیهایی همچون قابليت کاتاليز ،ر سانایی ،ا ستحکام مکانيکی و ح سگری شده و امکان
تو سعه کاربردهایی همچون کاتاليزورها ،ابزارهای الکترونيکی و ذخيرهکننده انرژی ،مواد پي شرفته مکانيکی و
ح سگرها را فراهم نماید .به دنبال کاربردهای فناوری نانو در صنایع زی ستپز شکی و الکترونيك ،اخيرا این
فناوری در صنعت ساختو ساز نيز م شخ صات بنيادی مواد ساختمانی همچون ا ستحکام ،دوام و سبکی را

 1استادیار و عضو هيأت علمی ،پژوهشگاه نيرو ،گروه پژوهشی سازههای صنعت برقAgoodarzi@nri.ac.ir ،
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بهبود بخشییيده و همچنين توانسییته اسییت که ویژگیها و کارکردهای مفيدی همچون عایقبندی حرارتی و
خودپاكشیییوندگی را در آن ها ایجاد نمایند .با وجود قيمت نسیییبتا باالی محصیییوالت توانمند شیییده با
نانوتکنولوژی ،تمایل برای کاربرد آنها در مواد سییاختمانی به دالیلی از جمله ،ایجاد ویژگیهای ارزشییمند
مقاومتی و مکانيکی با اضافه کردن مقدار بسيار کمی افزودنی نانو مواد و کاهش قيمت نانومواد در اثر افزایش
مقياس توليد ،افزایش بارزی را نشان میدهد.]1،2[ ،
سییند [ ،]3نخسییتين گزارش از پتانسییيلهای بکارگيری نانومواد در صیینعت سییاختوسییاز و مصییالح
ساختمانی را ارائه کرده است که بندهای آن عبارتند از:
 توليد مواد و مصالح با خواص مکانيکی باالتر و دوام و طول عمر بيشتر.
 توليد نانوحسگرها به منظور پایش سالمت سازه و محيط.


توليد مواد خود ترميم پذیر.

 توليد مصالح عایق حرارتی با عملکردی باال.
 بکارگيری نانو مواد به منظور افزایش مقاومت و دوام کامپوزیت های سیییيمانی در عين کاهش
توليد آلودگی.
 توليد فوالدها و دیگر فلزات ارزان قيمت با خاصيت ضد خوردگی.
 توليد پوشیییشها و الیههای نازك با قابليت خود تميزشیییوندگی و تغيير رنگدهی خودکار به
منظور کاهش مصرف انرژی.
بکارگيری نانومواد در سازهها نه تنها موجب افزایش عمر و دوام آنها شده ،بلکه مقدار انرژی الزم برای
ساخت سازهها را کم کرده و واکنش این سازهها را ن سبت به آتش ،خوردگی ،نفوذ آب ،شک ست ،ترك و
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سایر عوامل کنترل میکند [ .]1دو مکانيزم ا سا سی باعث ایجاد تفاوت در خ صو صيات نانومواد ن سبت به آن
مواد در ابعاد بزرگتر میگردد .اول آنکه در مقياس نانو ،شییرایط محيطی به شییکل متداول بر ذرات ماده تاثير
نمی گذارند؛ در این مقياس اثر جاذبه کمرنگ شیییده و نيروهای الکترواسیییتاتيکی تاثيرگذار بوده و اثرات
کوانتومی وارد عمل می شوند .از طرف دیگر به دليل ابعاد نانویی ذرات ،نسبت اتمهای موجود در سطح ماده
نسییبت به اتمهای داخلی موجود در حجم آن افزایش مییابد و اثرات مرتبط به این اتمهای سییطحی موجب
پيدایش خواص جدیدی نسبت به حاالت متداول ماده در ابعاد بزرگتر میگردد.
تکنولوژي بتن با بهرهگیري از نانو تکنولوژي
بتن از پر کاربردترین م صالح ساختمانی ا ست .ویژگی ا صلی بتن ارزان بودن و در د سترس بودن مواد
اوليه آن است .کاربرد بتن را میتوان در تمامی امور عمرانی از قبيل ساختمان ،مخازن و نيروگاهها ،سازههای
دریایی مثل اسکلهها ،جادهها و راهها ،مسيرهای انتقال آب و سدها مشاهده کرد .بتن در مفهوم وسيع ،به هر
ماده یا ترکيبی که از یك ماده چ سبنده با خا صيت سيمانی شدن ت شکيل شده با شد گفته می شود .این ماده
چسبنده عموما حاصل فعل و انفعال سيمانهای هيدروليکی و آب می باشد.
تاکنون مطالعات زیادی در زمينه بهبود کيفيت بتن انجام شییده اسییت که اکثر آنها تغيير در ترکيب بتن
(که به آن طرح اختالط بتن گفته میشییود) را بررس یی کردهاند؛ با این حال اسییتفاده از افزودنیها و همچنين
جایگزین کردن م صالح متداول مورد ا ستفاده در بتن با م صالح جدید همي شه مورد توجه بوده ا ست .گروهی
از مواد جدید که توانستهاند خواص مکانيکی و فيزیکی بتن را ارتقا دهند ،نانو مواد هستند .نانو مواد با توجه
به خصییوص یياتشییان ،در سییطوح بس یيار ریز میتوانند دنيای بتن را کامال متحول کنند .نانو مهندس یی ش یامل
تکنيكهای دسییتکاری سییاختار در مقياس نانومتری به منظور ایجاد نسییل جدید و مناسییب کامپوزیتهای
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سیيمانی با رفتار مکانيکی ایدهآل اسییت و حتی میتوان بتن با خواص جدیدی مثل مقاومت الکتریکی پایين،
هوشییمند بودن ،خود تميزکننده ،خود ترميمکننده ،شییکلپذیری باال به وجود آورد .در ادامه منابع و مقاالت
داخلی و خارجی انجام شده پيرامون کاربرد نانومواد مختلف در ساختار خميرها ،مالتها و یا کامپوزیتهای
بتنی برر سی شده ا ست .تغييرات کارایی و خواص بتن تازه با ا ستفاده از مواد نانو ساختار ،تغييرات دوام و
نفوذپذیری بتن با ا ستفاده از مواد نانو ساختار ،تغييرات مقاومت مکانيکی بتن با ا ستفاده از مواد نانو ساختار،
و تاثير نانو ذرات بر واکنش قليایی بتن از جمله عواملی ه ستند که برای بکارگيری نانوتکنولوژی در صنعت
بتن مورد توجه قرار ميگيرند.
مروري بر تحقیقات انجام شده براي استفاده از نانو مواد در بتن
در این مقاله ،مرور جامعی بر روی تحقيقات داخلی و خارجی انجام شییده در زمينهی بهرهمندی از مواد
نانوساختار در بتن انجام گرفت و اطالعاتی شامل نانو مادهی استفاده شده ،ميزان مواد افزوده شده و تأثيرات
آن در شرایط بتن مورد جمع بندی قرار گرفت و به طور خالصه در جدول  1تا  5ارائه گردیده است.
افزایش کارایي و کاهش زمان گیرش بتن
جدول  :1تحقیقات انجام شده در زمینهي افزایش کارایي و کاهش زمان گیرش بتن با استفاده از مواد نانو ساختار
افزایش کارایی و کاهش زمان گیرش بتن
نانو ماده

%3

افزایش کارایی (در صورت حداقل نگاه داشتن فوق روانکننده)

[]4

%5

به همراه  5درصد میکروسیلیس

[]5

نانو اکسید آهن

 %0/5تا %2

کاهش زمان گیرش با افزودن مقدار نانومواد

[]6

نانو اکسید زیرکونیوم

 %1تا %4

افزایش سرعت گیرش اولیه

[]7

نانو کربنات کلسیم

% 3/2

افزایش کارایی و مقاومت

[]8

نانو اکسید تیتانیوم

 0/5تا %2

تسریع در گیرش بتن

[]9

نانو اکسید گرافن

%0/8

تسریع در گیرش اولیه و ثانویه بتن

[]10

نانو اکسید سیلیس

درصد بهینه

1

تاثیر و توضیحات

مرجع

 1منظور از درصد ،نسبت وزنی نانوماده مورد نظر به سيمان یا کل مواد چسبنده در داخل یك مالت یا بتن است.
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افزایش مقاومت فشاري بتن
جدول  :2تحقیقات انجام شده در زمینهي افزایش مقاومت فشاري بتن با استفاده از مواد نانو ساختار
افزایش مقاومت فشاری بتن
درصد بهینه

تاثیر و توضیحات

مرجع

نانو ماده

%1

 %13افزایش مقاومت فشاری

[]11

%2

 %8افزایش مقاومت فشاری

[]12

%3

 %31افزایش مقاومت فشاری

[]13

%3

افزایش مقاومت فشاری

[]14

%4

افزایش مقاومت فشاری

[]15

%5

 %18افزایش مقاومت فشاری

[]16

%3

 30درصد افزایش مقاومت فشاری

[]17

%1

 %33افزایش مقاومت فشاری

[]18

%3

بهبود مقاومت فشاری

[]17

%3

 % 15افزایش مقاومت فشاری

[]19

%2

 %18و  %14افزایش مقاومت فشاری به ترتیب برای دماهای  21و  6درجه سانتیگراد

[]20

 5تا %10

افزایش مقاومت فشاری در کوتاه مدت

[]21

%1

افزایش مقاومت فشاری

[]9

نانو اکسید تیتانیوم

 %1تا %9

افزایش مقاومت فشاری

[]22

نانو اکسید منیزیم

%10

افزایش مقاومت فشاری درازمدت

[]23

%10

افزایش مقاومت فشاری

[]24

%2

 %35افزایش مقاومت فشاری

[]25

نانو نانولوله کربن

%0.05

افزایش مقاوت فشاری در حدود  %15تا %33

[]26

نانو اکسید گرافن

 %0تا %0.06

نانو اکسید سیلیس

نانو اکسید آلومینیوم

نانو اکسید آهن

نانو اکسید زیرکونیوم

نانو کربنات کلسیم

نانو رس

1

 %72افزایش مقاومت فشاری  7روزه و  %59مقاومت فشاری  28روزه با افزودن
 %0.06گرافن

1منظور از نانو رس عموما یکی از شاخههای مهم آن یعنی نانوذرات متاکائولن است.

8

[]27

بهبود عملکرد مکانیکي و شرایط بتن با بهرهمندي از مواد نانو ساختار

افزایش مقاومت خمشي بتن
جدول  :3تحقیقات انجام شده در زمینهي افزایش مقاومت خمشي بتن با استفاده از مواد نانو ساختار
افزایش مقاومت خمشی بتن
درصد بهینه

تاثیر و توضیحات

مرجع

نانو ماده

%2

 %16افزایش مقاومت خمشی

[]28

%4

افزایش مقاومت خمشی

[]15

نانو اکسید آلومینیوم

%1

افزایش مقاومت خمشی

[]29

نانو اکسید آهن

%1

افزایش مقاومت خمشی

[]30

نانو اکسید روی

%2

نانو اکسید سیلیس

عملآوری در آهک
عملآوری در آب

[]31

نانو اکسید زیرکونیوم

%3

 %35افزایش مقاومت خمشی

[]19

نانو اکسید تیتانیوم

%1

افزایش مقاومت خمشی

[]32

،%0/08 ،%0/048

باالترین مقاومت خمشی با افزودن  %0/08و برای الیاف کوتاهتر،

%0.1

استفاده بیش از  %0/08در مقاومت خمشی موثر نمیباشد.

% 0/02

 %13افزایش مقاومت خمشی

[]34

نانو الیاف سلولزی

% 0/15

 % 15افزایش مقاومت خمشی

[]35

نانو اکسید گرافن

%0/05

 %50افزایش مقاومت خمشی

[]26

نانو لوله کربن

[]33

افزایش مقاومت کششي بتن
جدول  :4تحقیقات انجام شده در زمینهي افزایش مقاومت کششي بتن با استفاده از مواد نانو ساختار
افزایش مقاومت کششی بتن
نانو ماده

درصد بهینه

تاثیر و توضیحات

مرجع

نانو اکسید سیلیس

%2

 %37/5افزایش مقاومت کششی

[]12

نانو اکسید آلومینیوم

%1

افزایش مقاومت کششی

[]18

نانو اکسید آهن

 %1تا %4

افزایش مقاومت کششی

[]36

نانو اکسید زیرکونیوم

%3

 %17افزایش مقاومت کششی

[]19

نانو اکسید گرافن

%0/3

افزایش  %40مقاومت کششی

[]37
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کاهش نفوذپذیري و بهبود ریزساختار بتن
جدول  :5تحقیقات انجام شده در زمینهي کاهش نفوذپذیري و بهبود ریزساختار بتن با استفاده از مواد نانو ساختار
کاهش نفوذپذیری و بهبود ریزساختار بتن
نانو ماده

درصد بهینه

تاثیر و توضیحات

مرجع

%2

 %90کاهش نفوذپذیری

[]38

% 2/5
نانو اکسید سیلیس

%2/5

به همراه  %2/5نانواکسید تیتانیوم ،نمونه حداقل مقدار نفوذ یون کلر را داشت.

%6

افزایش مقاومت در برابر باران اسیدی

[]40

تاثیر بسیار زیاد در مقاومت در برابر حمله سولفاتی ( 2تا  10درصد موثر تر از تاثیر
میکروسیلیس)

[]15

%1

بهبود ریزساختار بافت بتن

[]18

%5

افزایش تراکم بافت بتن و کاهش تخلخل

[]41

 0/5تا %2
نانو اکسید آهن

افزایش مقاومت در برابر یخبندان

[]39

[]14

%8

نانو اکسید آلومینیوم

به همراه  2/5درصد میکرو سیلیس

کاهش نفوذپذیری آب ،کاهش سرعت جذب و کاهش ضرایب جذب آب در تمامی سنین
بتن

[]42

 %0تا %4

کاهش نفوذپذیری بتن و متراکم شدن بافت آن

[]36

%3

بهینهترین مقدار برای بهبود ریزساختار و مقاومت کامپوزیت سیمانی

[]43

نانو کربنات کلسیم

%2/5

متراکم شدن بافت بتن و مصرف بیشتر کریستال های هیدروکسی کلسیم

[]21

نانو اکسید تیتانیوم

 %0تا %2

بهبود ریزساختار بتن

[]44

%1

افزایش تراکم بافت کامپوزیتهای سیمانی

[]45

 %1تا %9

افزایش مقاومت محلول و مقاومت گذردهی یون

[]22

%20 ،%10

کاهش نرخ نفوذ یون کلر

[]46

%10

افزایش مقاومت سولفاتی بتن برای دو نسبت آب به سیمان  0/5و 0/6

[]47

%0/02

بهبود ریرساختار و افزایش تراکم (افزودن بیش از  %0/02موجب کلوخه شدگی الیاف شد)

[]48

%0/5

کاهش  %2تخلخل مالت سیمانی

[]49

%0/03

 %13/5کاهش تخلخل و  %27کاهش حجم منافذ مویرگی

[]37

%0/08

کاهش افت بتن و افزایش تراکم

[]10

نانو اکسید منیزیم

نانو رس

نانو لوله کربنی

نانو اکسید گرافن
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در این پروژه با مطالعه جامعی که بر روی مقاالت و تحقيقات داخلی و خارجی انجام گرفته در زمينهی
 دانشها و فناوریهای بهروز جهانی در ارتباط با بهبود،اسییتفاده از نانوتکنولوژی در صیینعت بتن انجام شیید
 افزایش مقاومت ف شاری، افزایش کارایی و کاهش زمان گيرش بتن،ساختار و عملکرد مکانيکی بتن از جمله
 افزایش مقاومت ک ش شی بتن و کاهش نفوذپذیری و بهبود ریز ساختار بتن، افزایش مقاومت خم شی بتن،بتن
 در جمع بندی تحقيقات انجام گرفته که یه صورت.با بهرهمندی از مواد نانو ساختار مطالعه و برر سی شد
 نشییان داده شییده اسییت که بکارگيری از مواد نانوسییاختار در بتن،جدولی در این گزارش ارائه شییده اسییت
 نوع نانو مادهی مورد، در این جمعبندی.میتواند منتج به بهبود خواص مکانيکی بتن و بهبود شرایط آن شود
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کنترلهاي سازهاي در طراحي شمعهاي مارپیچ
امیر اکبري گرکاني ،1جعفر ملکي

2

چکیده :نحوه اجرای دکلهای خطوط انتقال نيرو باید به گونهای باشد تا در تمام طول عمر خط انتقال ،از عملکرد قابل قبولی
برخوردار باشند .تنوع شرایط ژئوتکنيکی در محل اجرای دکلهای خطوط انتقال و توزیع موجب شده ،استفاده از روش مناسب
برای اجرای پی دکلها یکی از چالشهای این حوزه باشد .پیهای عميق (شمعها) زمانی به کار گرفته میشوند که الیهی خاك
های سطحی زیر سازه از نظر باربری ضعيف باشند و در عمق ،مصالح خاکی با مقاومت بيشتر قرار گرفته باشد .در سالهای
اخير استفاده از نوع دیگری از شمعهای عميق به نام شمعهای مارپيچ به دليل ویژگیهای منحصر بفرد آن رو به افزایش است.
از جملهی این ویژگیها این است که شمعهای مارپيچ را میتوان به صورت افقی و یا با هر زاویهی دلخواه نصب کرد .این
شمعها عالوه بر مقاومت فشاری ،دارای مقاومت کششی نسبتاً قابل توجهی میباشند که این امکان را فراهم میسازد تا از آنها
بتوان به عنوان تکيهگاه اعضای کششی در دکلهای انتقال و سازههای دیگر استفاده نمود .در این گزارش به قسمتی از کنترل
های سازه ای در طراحی شمع های مارپيچ که عمدتا به طرح سر شمع در گروه شمع های مارپيچ و کنترل سازه شمع مارپيچ
مرتبط میشود ،پرداخته خواهد شد.
کلیدواژه :خطوط انتقال برق ،گروه شمع مارپیچ ،قطر صفحه مارپیچ ،قطر شافت فوالدي ،کالهک بتني شمع.

مقدمه
برای طراحی شمعهای مارپيچ ،دستورالعملها و آیيننامههای مختلف توصيههایی برای کنترل قطر شفت
و قطر صفحهی مارپيچ در نظر میگيرند که بهتر است پيش از آناليز از لحاظ آیيننامههای طراحی شمع و
آیيننامههای فوالدی کنترل شوند .همچنين مسئلهی مهم دیگر ،طراحی کالهك شمع مارپيچ است که باید
الزامات آیيننامهای آن در نظر گرفته شود .ذیال موارد فوق الذکر به تفصيل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1استادیار و عضو هيات علمی ،گروه پژوهشی ساز های صنعت برق پژوهشگاه نيروaakbari@nri.ac.ir ،
 2کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنيك ،دانشگاه صنعتی شریف تهران
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طراحي کالهک شمعهاي مارپیچ
در این بخش به بحث طراحی کالهك شمعهای مارپيچ براساس استاندارد  ACIپرداخته میشود .اندازه و
کالهك بتنی در درجهی اول تابع مقاومت برشی بتن است .مقدار نسبت فوالد مسلح کننده مورد نياز برای
خمش معموالً با مقدار حداقل آیيننامهای کنترل میشود .اندازهی صفحات فوالدی باربری شمع مارپيچ با
استفاده از مقاومت باربری بتن بدست میآید .مقاومت برشی بتن و مقاومت فشاری بتن الزامات مهمی در
طراحی شمعهای مارپيچ میباشند.[1] ،
گسيختگی برشی کالهك بتنی شمع زمانی اتفاق میافتد که چسبندگی سيمانی و اصطکاك بين دانهها از
بين برود .ترك کالهك و حرکات جانبی در راستای صفحه مشترك شکست اتفاق میافتد .کالهك شمع بتنی
باید برای برش تير (یکطرفه) و برش منگنهای کنترل میشود .دو رویکرد طراحی برای آناليز مقاومت برشی
بتن وجود دارد .رویکرد اول بر اساس استاندارد  ACI318است .برای طراحی اسمی بتن مسلح با کنترل
یکطرفه و دو طرفه به ترتيب از معادالت  1و  2به شرح زیر استفاده میشود ]1و:[2
()1

𝑠𝑑 ∅𝑉𝑛 = ∅2√𝑓𝑐′ 𝑏0

()2

𝑠𝑑 ∅𝑉𝑛 = ∅4√𝑓𝑐′ 𝑏0
ضریب مقاومت = ∅
مقاومت فشاری بتن = 𝑓𝑐′
محيط مقطع برش بحرانی = 𝑏0
عمق فوالد مسلح کننده = 𝑠𝑑

که در آن  ،برای فوالد مسلح  0/75است .معادالت  1و  2به واحد حساس هستند و باید با توجه به
رابطهی باال از واحد پوند و اینچ استفاده نمود.
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پارامتر  b0طول یا محيط مقطع برش بحرانی است .جزئيات باالی شکل  1نشان دهندهی نمای پالن کالهك
شمع میباشد .برش یکطرفه کالهك شمع به وسيلهی خط تيره در فاصلهی  dsاز ستون بيان شده است .در
این مورد b0 ،برابر با عرض کالهك شمع است .برش دوطرفه کالهك شمع به وسيلهی خط تيره در فاصله /2

 dsاز ستون بيان شده است .در این مورد  b0محيط مربعی است که با خط تيره نشان داده شده است .جزیيات
نشان داده شده در پایين شکل  1نمای از روبهروی کالهك شمع است که صفحات برش یکطرفه و دوطرفه،
که از ستون با زاویهی  45درجه ادامه پيدا میکند را نشان میدهد .این جزیيات برای شمعهای مارپيچ فقط در
فشار است.
موسسه  CRSI1در سال  1996پيشنهاد کرد حداقل فاصله از لبههای کالهك تا مرکز شمع ،برای شمعهایی
با بار طراحی کمتر از  430کيلونيوتن باید  381ميليمتر باشد CRSI .همچنين بيان میکند برای ایجاد مهار
مناسب برای فوالد مسلح کننده و جلوگيری از گسيختگی حالت برشی باید قالب تعبيه کرد .برش تير عميق
باید به جای برش یکطرفه برای شمعهایی که در فاصلهی نزدیکتر از  dsاز ستون قرار دارند کنترل شود .نمونه
محاسبات انجام شده در موسسه  CRSIشامل ارزیابی برش دوطرفه دراطراف شمعها نمیشود .آنها بر این
باورند که برش دوطرفه اطراف ستون و برش یکطرفه کالهك شمع طراحی را کنترل میکند .در استاندارد
 ACI318داشتن حداقل مساحت فوالد برشی برای اعضای تحت خمش برای کالهك شمع الزامی نيست و
از این بند معاف است .طراحان باید برای کالهك پوششی چند شمع که نياز به طراحی برای خمش قابل توجه
را دارد محافظهکارانه عمل کنند .برای بعضی کالهكها ،محتاطانه است طراحی را برای حداقل آرماتور خمشی
انجام دهيم.

Concrete Reinforcing Steel Institute
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شکل  :1نماي کالهک شمعهاي بتني

رویکرد دوم طراحی برای آناليز مقاومت برشی در کالهك شمع بتنی بر اساس بتن مسلح سنگين با آرماتور
برشی است .جزیيات آرماتور برشی به طور معمول همراه با نوارهای طراحی در دو جهت کالهك شمع است.
این روش در طراحی کالهك شمع به جز طراحی برای نمونههایی با بارهای بسيار زیاد کمتر متداول است.
استفاده از نوارهای طراحی حداقل در یك جهت در طراحی تير و پی دیوارهای باربری که مستقيم بر روی
شمع مارپيچ قرار دارد ،بسيار معمول است .زمانيکه از آرماتورهای برشی استفاده میشود ،مقاومت برشی فوالد
میتواند شامل محاسبات مقاومت شود .استاندارد  ACI318دستورالعمل و معادالت نسبتا واضحی را برای
فوالد برشی حداقل و مقاومت برشی طراحی فراهم میکند.[1] ،
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یك کالهك شمع مسلح شده سنگين در شکل  2نشان داده شده است .این شمع مارپيچ از آنچه در شکل
 1نشان داده شده ،از آن جهت که آرماتور مسلح کننده هم در باال و هم در پایين استفاده شده است ،متفاوت
است .همانند شکل  ،1جزیيات نشان دهندهی برش یکطرفه در کالهك شمع و برش دوطرفه در محيط اطراف
ستون باربر است .در این مورد ،دو کنترل برش باید در اطراف بيس پليت شمع مارپيچ کنترل شود .مقدار b0

همانند شکل قبل است .مقاطع برشی بحرانی برای فشار و کشش نشان داده شده است1] ،و.[2
ابعاد صفحات مارپیچ
اولين علت برای محاسبهی ظرفيت باربری تئوری شمع مارپيچ ،طراحی ابعاد شمع مارپيچ براساس بار
پيشبينی شده و شرایط سطح زمين است .برای محاسبهی ابعاد صفحات مارپيچ ممکن است چندین سعی
انجام شود تا ابعاد مناسب طراحی شود .روشهای مختلفی در صنعت برای کمك به طراحان برای انتخاب
مناسب ابعاد وجود دارد .همچنين چارتهای طراحی برای تخمين اندازهی اوليه صفحات مارپيچ وجود دارد.
طراحی فاصلهی صفحات از یکدیگر با کمك حالت حدی به وسيلهی روش ظرفيت باربری انفرادی انجام
میشود .فشار باربری نهایی با استفاده از عدد  SPTبرای خاكهای ریزدانه ،درشتدانه و سنگ بستر هوازده
بدست می آید .با استفاده از این روش ،ظرفيت باربری چندین شکل از صفحات باربری مارپيچ در شکلهای
 3الی  5نشان داده شده است .در هر سه نمودار محور  Yنشان دهندهی ظرفيت نهایی صفحات مارپيچ و محور
 Xعدد  SPTرا نشان میدهد .هر خط در نمودار نشان دهندهی ظرفيت نهایی پيشبينی شده برای هندسهی
شمع مارپيچ در عدد  SPTهای مختلف است .انتخاب اوليهی شمع مارپيچ با کشيدن یك خط افقی از ظرفيت
نهایی مورد نياز و یك خط عمودی از عدد  SPTخاك مورد نظر یا سنگ بستر هوازده بدست میآید .محل
برخورد این دو خط پيکربندی شمع مارپيچ را نشان میدهد .ظرفيت باربری نهایی نشان داده شده در نمودارها
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به طراحان اجازه میدهد ضریب اطمينان مناسبی را با توجه به اهميت پروژه ،تجربهی طراح ،شرایط محل،
اعتماد به اطالعات بدست آمده از شرایطخاك منطقه و عملکرد شمع مارپيچ انتخاب کنند].[1

شکل  :2کالهک شمع بتني مسلحشده

کنترل قطر شفت
برای کنترل قطر شفت باید مقدار قطر در نظر گرفته شده برای شفت را از ضخامت خوردگی استاندارد کم
کرده و با معادالت  6و  7کنترل نمود:[3] ،
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شکل  :3پیکربندي شمع مارپیچ در خاک ریزدانه

شکل  :4پیکربندي شمع مارپیچ در خاک دانهاي
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شکل  :5پیکربندي شمع مارپیچ در سنگ بستر هوازده
()3

𝑂𝐷 = 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 − 2 × 1.6

قطر خارجی = 𝐷𝑂
قطر شفت = 𝑡𝑓𝑎𝐷𝑠ℎ
𝐼𝐷 = 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 − 2 × 1.6

()4

قطر داخلی = 𝐷𝐼
𝜋
) (𝑂𝐷2 − 𝐼𝐷2
4
مساحت شفت =

()5

= 𝑡𝑓𝑎𝐴𝑠ℎ
𝑡𝑓𝑎𝐴𝑠ℎ

𝑡𝑓𝑎𝑃𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0.55𝐹𝑦 𝐴𝑠ℎ

()6

نيروی مجاز کشش سر شمع = 𝑒𝑙𝑏𝑎𝑤𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑃
𝑡𝑓𝑎𝑃𝑐 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0.47𝐹𝑦 𝐴𝑠ℎ

()7

نيروی مجاز فشاری سر شمع = 𝑒𝑙𝑏𝑎𝑤𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑃
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کنترل کمانش شفت براي محاسبهي طول شفت
در ستونها معموالً کمانش بار فشاری مجاز ستون را تعيين میکند .در شمعهای مارپيچ برخالف ستونهای
سازه شفت شمع توسط خاك اطراف حمایت میشود بنابراین میتوان بار بحرانی کمانش در شمعهای مارپيچ
را بيش از بار بحرانی ستون در نظر گرفت .به عنوان یك راهنمای عملی ،برای خاكهایی با عدد ( SPTدر
استاندارد  )ASTM D-1586بزرگتر از  4در طول مدفون شدهی خاك ،طول شمع میتواند در مقابل کمانش
مقاومت کند .برای استفاده از این راهنمایی ،توجه به این نکته ضروری است که در این شرایط نباید بار افقی
یا ممان خمشی به سر شمع وارد شود .برای خاكهای ضعيف یا خاكهایی که شرایط بند قبلی را ندارند،
آناليز کمانش را میتوان با استفاده از روش  Davissonیا به کمك نرمافزار  LPILEانجام داد [.]4
آنالیز کمانش با استفاده از روش Davission
راهحل روش  Davissionبرای شرایط مرزی متفاوت ارائه شده است .فرض میشود بار محوری در شمع
ثابت است که موجب میشود هيچ انتقال باری از طریق اصطکاك بدنه اتفاق نيافتد.
()8

𝑃𝑐𝑟 = 𝑈𝑐𝑟 𝐸𝑃 𝐼𝑃 /𝑅 2

()9

𝑑 𝑅 = 4√𝐸𝑃 𝐼𝑃 /𝑘ℎ
𝑅𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐿/

()10

بار کمانش بحرانی = 𝑟𝑐𝑃
مدول االستيسيته پی شفت = 𝑃𝐸
مدول االستيسيته پی شفت = 𝑃𝐼
مدول عکسالعمل زیرسطحی = 𝑘ℎ
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قطر شفت پی = 𝑑
طول شفت پی جایيکه  𝑘ℎثابت است = 𝐿
نسبت بیبعد = 𝑟𝑐𝑈

با فرض ثابت بودن  Khبرای خاكهای مشخص برای اندازهگيری  Rو با استفاده از شکل  6برای
اندازهگيری  Ucrمعادله  10را میتوان برای محاسبهی بار بحرانی کمانش حل کرد .مقدار معمول برای  Khدر
جدول  1آمده است.]4] ،
جدول  :1مقادیر مشخص Kh

آنالیز کمانش با استفاده از روش تفاضل محدود
راه دیگر برای ارزیابی بار کمانش شمعهای مارپيچ در خاك ،مدلسازی براساس مفهوم  Winklerکالسيك
است .در این روش فرض بر آن است که شفت بر روی یك پی االستيك قرار دارد که نه تنها بار جانبی بلکه
نيروی فشاری بر روی مرکز ثقل شفت عمل میکند و منجر به معادلهی دیفرانسيلی زیر میشود]:[5
𝑦 𝑑4
𝑦𝑑2
)
+
𝑄
(
) + 𝐸𝑠 𝑦 = 0
𝑑𝑥 4
𝑑𝑥 2

()11

( 𝐼𝐸

جابهحایی جانبی شفت در نقطه 𝑥 در امتداد طول شفت = 𝑦
فاصله در امتداد محور یعنی در طول شفت = 𝑥
سختی خمشی پی شفت = 𝐼𝐸
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کنترلهاي سازهاي در طراحي شمعهاي مارپیچ
بار فشاری محوری پی شمع مارپيچ = 𝑄
عکسالعمل خاك در هر طول واحد = 𝑦 𝑠𝐸
مدول سکانت منحنی پاسخ خاك = 𝑠𝐸

شکل  :6راهحل روش  Davissionبراي شرایط مرزي متفاوت

جملهی اول معادله متناظر با معادله برای تير تحت اثر بار انتقالی است .جملهی دوم بيان کنندهی اثر بار
فشاری محوری است و جملهی سوم اثر عکسالعمل خاك را نشان میدهد .برای خاكهایی که خواص آن
در عمق تغيير میکند ،این معادله با استفاده از روشهای عددی مانند روش اجزا محدود و تفاضل محدود حل
میشود .بسياری از نرمافزارهای کامپيوتری تجاری ،شفتهای تحت اثر بارهای محوری ،بارهای جانبی و
ممانهای خمشی را به خوبی حل میکنند.]4[ ،
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آنالیز کمانش با استفاده از روش اجزا محدود
با استفاده از نرمافزارهای اجزا محدود میتوان بار کمانش را برای پی شمعهای مارپيچ محاسبه کرد .یکی
از این ابزارهای طراحی با استفاده از نرمافزار ANSYSاست که این روش از مدل غيرخطی محدود شده خاك
برای شبيهسازی مقاومت خاك بدون افزایش زمان حل در مدل کامالً غيرخطی استفاده میکند .این مدل بسيار
پيچيدهتر از مدل االستيك پی است و میتواند از انواع خاك و الیههای خاك تشکيل شود.
نتیجهگیري
بدليل اینکه شمعهای مارپيچ غالباً بصورت گروه شمع در زیر پایههای دکل ها استفاده می گردند ،ضروری
است که کنترلهای مربوطه جهت طراحی کالهك گروه شمعها انجام گردد .به همين منظور میتوان براساس
گرافهای موجود در منابع معتبر ،تخمين اوليه مناسبی از تعداد صفحات ،قطر صفحات و قطر شافت این
شمعها داشت و سپس براساس توصيه مراجع معتبر ،فاصله مناسب شمعها را بهمنظور طراحی کالهك بتنی
برای گروه شمع محاسبه و کنترل نمود .در این گزارش ،به روابط و داده های مورد نياز جهت نيل به این هدف
اشاره شده است.
مراجع
[1] Perko, H. A., “A Practical Guide to Design and Installation”. John Wiley & Sons, 2009.
[2] Nabizadeh, F., Choobbasti, A.J., “Field study of capacity helical piles in sand and silty clay,” Transp.
Infrastruct. Geotechnol., vol. 4, no. 1, pp. 3–17, 2017.
[3] Nabizadeh, F., Choobbasti, A.J, “Laboratory and Field Study of the Performance of Helical Piles in
Sandy Soil,” 2016.
[4] “Helical Screw Foundation System Design Manual for New Construction,” 2003.
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گزارش مدیریتي پروژه سند ارزیابي و مقاومسازي لرزهاي سازهها و تجهیزات صنعت برق
سلمان رضازاده

1

چکیده :زمينلرزه پدیدهای است که در آن لرزش ناگهانی و کوتاه مدتِ پوسته زمين اتفاق میافتد .دليل بروز این لرزش ،آزاد
شدن ناگهانی انرژی در پوسته زمين میباشد .در هنگام وقوع زمينلرزه ،امواج لرزهای از منبع زمينلرزه توليد شده و به سرعت
در پوسته زمين پخش میشوند و زمانی که این امواج لرزهای به سطح زمين میرسند ،سبب لرزش سطح آن میشوند .قدرت و
مدت زمان این لرزش به بزرگی زمينلرزه ،موقعيت محل مورد نظر و ویژگیهای سایت مربوطه بستگی دارد .در این گزارش،
به شرح ميزانِ خرابیهای ایجاد شده ناشی از مخاطره در سازهها و تجهيزات صنعت برق پرداخته خواهد شد .در یك دستهبندی
کلی این گزارش به دو بخش زلزلههای سایر کشورها و ایران تقسيمبندی شده است .در این گزارش انواع مدهای خرابی سازه
ها و تجهيزات صنعت برق به تفکيك مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سطح خرابی آن ها طبقه بندی می گردد .در ادامه آن
فراوانی وقوع هر یك از مدهای خرابی به دست آورده شده و برای استفاده از این دادهها در بخشهای آتی پروژه نياز به جمع
بندی دادهها و اطالعات جمع آوری شده میباشد.
کلیدواژه :ارزیابي لرزهاي ،مقاوم سازي لرزهاي ،سازهها و تجهیزات صنعت برق

مقدمه
در این بخش ،توجيهپذیری ضرورت ارزیابی و مقاومسازی لرزهای سازه ها و تجهيزات صنعت برق مورد
بررسی قرار گرفته است .بدین منظور با شناسایی و مطالعه پارامترهای دخيل و عوامل تاثيرگذار مرتبط با
مخاطره زلزله بر صنعت برق ،ميزان نياز صنعت برق به ارزیابی و مقاوم سازی لرزهای بررسی میگردد .در
بررسی عوامل مخرب ناشی از زلزله در سازهها و تجهيزاتِ صنعت برق ،افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت
مد نظر قرار میگيرد .تحليل توجيهپذیری مطالعات فوقالذکر در این بخش ،بر اساس بررسی ابعاد مختلف
فنی ،اقتصادی ،سياسی و اجتماعی ،زیست محيطی و قانونی صورت گرفته و ارائه شده است.

 1کارشناس پژوهشی گروه سازههای صنعت برقsrezazadeh@nri.ac.ir ،
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توجیهپذیري فني
پدیده زلزله ،در طول زندگی بشر باعث بروز خسارات مالی و جانی بسيار زیادی شده است .به طور
ميانگين ساالنه هزاران نفر در سرتاسر جهان به دليل بروز زلزله جان خود را از دست میدهند .مناطق بسياری
در سرتاسر جهان تحت اثر خطراتِ ناشی از زلزله قرار دارند .کشور ما نيز یکی از لرزهخيزترین کشورهای
جهان میباشد .به نحوی که هر چند سال یکبار زمينلرزهای با تعداد صدها و یا حتی دهها هزار نفر کشته
اتفاق میافتد .عالوه بر این کشور ما یك کشور در حال توسعه محسوب میشود که سازمانهای دفاع غير
نظامی آن نياز به تقویت داشته و اقتصاد کشور توانایی ایستادگی در مقابل بار عظيم مالی خسارت ناشی از
زلزله را ندارد.
حادثه طبيعی ناگوار زمانی تبدیل به یك بال میشود که موجب تحميل تلفات و خساراتی به جوامع و
فعاليتهای انسانی گردد .اگر چه نمیتوان از وقوع زلزله جلوگيری کرد اما میتوان آثار و عواقب فاجعهآميز
آن را به کمك برنامهریزیهای قبلی و آمادگی برای انجام اقدامات اضطراری کاهش داد.
همانند سایر سامانهها و سازههای ساخت بشر ،وقوع انواع خرابیها و خسارات ناشی از زمينلرزه در
قسمتهای مختلف کليه شریانهای حياتی محتمل میباشد .در ميان کليه شریانهای حياتی ،به دليل ویژگی
خاص صنعت برق که وظيفه و نقش تامين انرژی برای بسياری از فعاليتها ،صنایع و دیگر شریانهای حياتی
را عهدهدار است ،جلوگيری از ایجاد خرابی و توقف خدمترسانی در آن (نسبت به سایر شریانهای حياتی)
بسيار ضروری و حياتی است .زیرا که توقف خدمترسانی صنعت برق از خاموشیهای کوچك تا گسترده،
عالوه بر خسارات مستقيم و غيرمستقيم که بر خود آن صنعت وارد میکند ،منجر به ایجاد وقفه و خسارت در
سایر صنایع و بخشهای کشور شده و پتانسيل اعمال خسارت گسترده اقتصادی ،سياسی و اجتماعی را تا
سطح ملی نيز ،دارا میباشد.
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در این گزارش به طور خاص ،شناسایی پدیده زلزله به عنوان عامل ایجاد کننده خرابی در سامانهها،
تجهيزات و سازههای بخشهای مختلف صنعت برق (توليد ،انتقال و توزیع) و تعيين ضرورت ارزیابی و
مقاوسازی آنها ،مورد نظر میباشد .عدم شناسایی این پدیده و بالتبع آن عدم وجود آمادگی به منظور پيشبينی
و مقابله با آن میتواند منجر به بروز خرابیهای متعدد در سامانهها ،تجهيزات و سازهها شود که عالوه بر ایجاد
خساراتِ مستقيم ناشی از تخریبها و نيز توقف خدمترسانی ،باعث ایجاد زیانهای انسانی و صدمات جانی
نيز میگردد .بر این اساس و با توجه به پیآمدهای خرابیها و خسارات ،تدوین سند ارزیابی و مقاوم سازی
لرزه ای سازه ها و تجهيزات صنعت برق امری واضح است .عالوه بر این ،در همين راستا سندهای مربوط به
شناسایی مخاطره زلزله ،پهنهبندی خطر آن در کليه نقاط کشور و پيشبينی شدت وقوع آن در حال انجام
میباشد .بسياری از خرابیهای اتفاق افتاده ناشی از زلزله در صنعت برق ،در صورت شناسایی ميزان خطر و
شدت ناشی از زلزله و اتخاذ تدابير مناسب از قبيل طراحی و اجرای مناسب ،مقاومسازی ،بهسازی و غيره در
مورد سازههای مربوطه قابل پيشگيری میباشد .بدین ترتيب میتوان از وقوع خسارت گسترده ناشی از
فروپاشی و خرابی جزئی و کلی سازهها جلوگيری حين زلزله کرد.
با توجه به حصول دانش و دادههای جدید و تجربيات زمينلرزههای اخير ،لزوم بازبينی و به روز رسانی
مطالعات گذشته در کنار انجام مطالعات جدید بيشتر مشخص میشود .بر اساس موارد فوقالذکر انجام مطالعات
سند ارزیابی و مقاوم سازی لرزه ای سازه ها و تجهيزات صنعت برق در صنعت برق دارای توجيه فنی بوده و
ضرورت انجام آن مشخص میشود.
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توجیهپذیري اقتصادي
عالوه بر مزایای فنی ،انجام مطالعات شناخت مخاطره زلزله و اثر آن بر سامانهها ،تجهيزات و سازههای
صنعت برق دارای ضرورتهای اقتصادی نيز میباشد .در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که انجام خدمات
عنوان شده در این سند از جنس فعاليتهای مطالعاتی و اجرائی میباشد و مقاومسازیِ سازههای و تجهيزات
صنعت برق کشور را نيز شامل میشود .همچنين نتایج به دست آمده از آن مستقيما کاربرد عملی در صنعت
برق دارد .مشخصا هزینه انجام فعاليتهای مطالعاتی در قياس با سود حاصل از جلوگيری از وقوع بحران و
کنترل خرابی در طيف وسيعی از سازههای صنعت برق و صنایع وابسته به آن ،بسيار ناچيز میباشد .همين امر
منطقا ایجاب میکند که با اتخاذ یك رویکرد پيشگيرانه و یا کنترل کننده ،از بروز خسارت کالن اقتصادی
جلوگيری نمود.
توجیهپذیري سیاسي اجتماعي
قطع خدمت رسانی صنعت برق به هر دليل (شامل وقوع خرابی در سازهها ،تجهيزات و سامانهها) دارای
پيامدهای گوناگونی در سطوح مختلف تاثير بر جامعه است .پيامدهای اجتماعی قطع برق نظير توقف و اخالل
در فعاليتهای جاری و روزمره افراد و گروهها ،منجر به بروز ناهنجاری و نارضایتی در جامعه میگردد .به
عنوان مثال در خالل بروز پدیده هجوم ریزگردها در سال  1395در استان خوزستان ،با قطع آب و برق کل
استان به حالت نيمه تعطيل درآمد .از نخستين ساعتهای بامداد شنبه 23 ،بهمن  1395خورشيدی ،آب و برق
در اغلب شهرهای بزرگ خوزستان قطع شد و مراکز آموزشی و ادارهها تعطيل شدند .گردوغبار شدید و
رطوبت زیاد علت این وضعيت اعالم شد .در پی آن ،جمعی از مردم اهواز در اعتراض به شرایط سخت و
روزهای بحرانی اخير خوزستان در اهواز تجمع کردند .در این تجمع مردم با بيان شعارهایی و در دست داشتنِ
پالکاردهای اعتراضی ،اعتراض خود را به وضعيت قطعی آب و برق ،نبود مدیریت مناسب در شرایط آلودگی
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هوا و در شرایط بحرانی خوزستان و عملکرد ضعيف سازمان محيط زیست در رسيدگی به موضوع ریزگردها
و بحث انتقال آب ،اعالم و خواستار رسيدگی سریع به این موضوعات شدند.
گسترش قطع برق در ابعاد بزرگ استانی یا ملی (بالك اوت) میتواند دارای پيامدهای زیانبار سياسی نيز
باشد .بر این اساس ،قطع خدمت رسانی شبکه برق میتواند منجر به ایجاد یا تشدید شرایط بحرانی در
بخشهای مختلف جامعه گردد .از این منظر ،کليه اقداماتی که در راستای حفظ پيوستگی کارکرد شبکه برق
بوده ،از بروز خرابیها و آسيبهای محتمل جلوگيری نموده و به تداوم خدمترسانی آن کمك نماید ،میتواند
در زمره اقدامات پيشگيرانه مدیریت بحران و همچنين ،پدافند غير عامل لحاظ و توجيه گردد.
از طرف دیگر ،در راستای مقاصد کالن صنعت برق در افق  1404که ایران را سرآمد کشورهای منطقه در
ارائه برق پاك و پایا و مطمئن در نظر میگيرد ،و همچنين اراده کلی صنعت برق برای صادرات برق به
کشورهای همسایه به طور مطمئن و پایدار ،جلوگيری و یا به حداقل رساندن اختالالت و قطع سرویسدهی
صنعت برق به دليل وقوع انواع خرابیها ،از اهميت زیادی برخوردار است .توسعه صادرات برق ایران به سایر
کشورها با حفظ کيفيت و پایایی مناسب و قابل قبول میتواند منجر به افزایش قدرت اقتصادی و به تبع آن
قدرت سياسی کشور شده و جایگاه آن را در عرصه بينالمللی تقویت نماید .از آنجا که شناخت و مقابله با
تهدیدات مخرب زلزله بر سازهها به طوری کلی در راستای افزایش قابليت اطمينان توليد برق و رساندن آن
به مصرف کننده بوده و احتمال قطع سرویسدهی شبکه برق در اثر خرابیهای سازهای را کاهش میدهد،
سببِ کاهش پيامدهای اجتماعی و سياسی ناشی از قطع برق شده و از این لحاظ ،توجيهپذیر خواهد بود.از
دیدگاهی دیگر ،بخشهایی از صنعت برق (به خصوص در بخش توليد) ممکن است به علت تحریمهای
اعمالی از سوی کشورهای صنعتی دچار مشکالتی در زمينه بهرهبرداری و نگهداری از تجهيزات شوند .پيش
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بينی مخاطرات و جلوگيری از آسيبهای حاصله میتواند منجر به افزایش عمر مفيد و بهرهبرداری بهينه از
امکانات و تجهيزات موجود و نياز کمتر به قطعات وارداتی و کاهش مسائل مربوط به آن در صنعت برق
کشور شود.
توجیهپذیري زیستمحیطي
وقوع خرابی در برخی از انواع سازهها میتواند مستقيما دارای پيامدهای زیست محيطی نيز بوده و سبب
ایجاد یا انتشار انواع آلودگیها در محيط زیست گردد .در مورد سازههای صنعت برق میتوان پوسته محافظ
راکتور در نيروگاههای هستهای و یا مخازن سوخت در نيروگاههای حرارتی را نام برد که خرابی آنها میتواند
سبب انتشار مواد آالینده رادیواکتيو یا شيميایی شده و دارای پيامدهای زیان بار زیست محيطی باشد .همچنين
خرابیهای سازهای در اجزای نيروگاهها ممکن است منجر به حوادث ثانویه نظير آتشسوزی یا انفجار شود
که عالوه بر سایر پيامدها و خسارات حاصله ،منجر به آلودگی زیست محيطی نيز خواهند شد .بر این اساس،
هر اقدامی که در راستای جلوگيری یا کاهش آسيبهای سازههای عمل کند (از جمله شناخت زلزله و پيشگيری
از خرابیهای آن) ،به طور غير مستقيم در حفاظت از محيط زیست نيز نقش خواهد داشت.
برای مثال در زلزله و سونامی رخ داده در کشور ژاپن در سال  ،2011به علت پخش موادِ رادیواکتيوِ ناشی
از بروز خرابی در نيروگاه فوکوشيما ،حدود  100هزار نفر به مکانهایی امن برای در امان ماندن از تشعشعات
رادیواکتيو منتقل شدند و در صورت مقاومسازی این نيروگاه از بروز این حادثه پيشگيری میشد.
توجیهپذیري قانوني
توجيهپذیری قانونی شناسایی ،پهنهبندی و آسيبهای ناشی از مخاطره زلزله بر سامانهها ،سازهها و تجهيزات
صنعت برق ،بر اساس بررسی و مطالعه اسناد ملی باالدستی صورت میگيرد .این بررسی با هدف تعيين ميزان
مطابقت ،تاثيرپذیری و همراستایی کلی مطالعات پيش رو ،با اهداف و سياستهای کالن کشور انجام میگيرد.
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متد و روش
برای تعيين فراوانی وقوع خرابی هریك از مدهای خرابی ،ده زلزله مهم شامل  5زلزله ایران و  5زلزله جهان
انتخاب شده و وقوع یا عدم وقوع هر مد خرابی با توجه به آمارهای هر زلزله با عالمت * مشخص شده
است .در انتها  ،از جمعبندی دادههای جمعآوری شده از زلزلههای گذشته چهار سطح فراوانی وقوع برای هر
مد خرابی بدست آورده می شود.
جدول  :1تعیین فراواني وقوع هر یک از مدهاي خرابي براي سازههاي صنعت برق
فراواني

زلزله
بخش

سازهها

وقوع

مد خرابي

منجیل

بم

زرند

کرمانشاه

بروجرد

کوبه

نوورثریج

چي چي

لوماپرتیا

ون چوان

آسيب به اتصاالت

*

A

نشت آب

*

A

خرابی گروتينگ لوله ها

*

حرکت پایه برج

*

برج خنك کننده
*

B
A

سقوط قطعات ناشی از تخریب

A

دودکشها
دودکش و سازه

آسيب به اتصاالت دودکش فلزی

نگهدارنده

ایجاد ترك در دیواره دودکش های

*

A

A

بتنی و آجری

(نیروگاه ها)

تولید

تخریب کامل دودکش

A

شکسته شدن اتصاالت صلب لوله ها

*

بروز پدیده کمانش پافيلی

*

*

B
A

مخازن
شکستن جوش دیواره به کف مخزن

*

*

پارگی و تغيير شکل دیواره مخزن

*

*
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فراواني

زلزله
بخش

سازهها

وقوع

مد خرابي

منجیل

بم

زرند

کرمانشاه

بروجرد

کوبه

ترك در پی

نوورثریج

دریچه سد حفاظتی

چي چي

نشست ناهمگن زمين و باز شدن

لوماپرتیا

زمين پی

ون چوان

آسيب به مخزن به علت روانگرایی

*

A

*

A

*

A

لغزیدن مخازن کوتاه

بویلر و سازه
نگهدارنده

A

آسيب به سازه بویلر

*

A

آسيب به لوله ها

*

A

آسيب به تجهيزات سوخت رسانی

*

A

فونداسيون سازه

نشست غيریکنواخت پی

ها

آسيب به اتصاالت

*

*

B

*

B

*

ترك در اجزا

*

آسيب به کانال های عبور کابل ها

*

A

کمانش بادبندهای سالن

*

A

شکسته شدن شيشه ها

*

A

شکستگی نشيمنگاه خرپای سقف

*

A

B

سازه سالن توربين

فروریزش کلی سازه

A
*

سقوط اجزای سازه

A

ساختمان کنترل و

سقوط وسایل داخلی

A

سازه های ارتباطی

آسيب به اجزای سازه

A

فروریزش کلی ساختمان

A

سقوط اجزای سازه

*
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فراواني

زلزله
بخش

وقوع

منجیل

بم

زرند

کرمانشاه

مخزن سد

بروجرد

سد

کوبه

جانبی و فرعی

نوورثریج

A

ساختمان های

چي چي

فروریزش کلی ساختمان

لوماپرتیا

تاسيسات و

سقوط وسایل داخلی

A

ون چوان

سازهها

مد خرابي

آسيب به تاج سد

*

A

آسيب به بدنه سد

*

A

فرو ریختن سد

*

A

جابجایی در پایين مخزن سد

*

A

آسيب به مخزن سد ناشی سنگ
لغزش یا زمين لغزش

*

A

*

A

دریچه ها

تغيير شکل دادن دریچه ها

برج نگهدارنده

ایجاد تابيدگی در پایه برج

A

توربين بادی

جابجایی و نشست پایه برج

A

سازه نگهدارنده
پنل خورشيدی
کانال و هندهول

از بين رفتن مقطعی از کانال

A
*

D

*

ایجاد ترك در ساختمان

*

*

*

*

A

*

*

B

*

*

B

ریزش جانپناه بام در ساختمانها

*

A

تخریب کلی ساختمان کنترل

*

A

ریزش دیوار ساختمان کنترل
آسيب به بازشوها و پنجرههای نمای
ساختمان

پست ها
انتقال

اتاق کنترل

خرد شدن شيشههای پنجره

*

سقوط پانلهای سقف کاذب

35

*

A

بروندادهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال چهارم ،شماره  ،6بهار 1398
فراواني

زلزله
سازهها

بخش

وقوع

مد خرابي

منجیل

بم

زرند

کرمانشاه

بروجرد

کوبه

نوورثریج

چي چي

لوماپرتیا

واژگونی باتریها

*

*

ون چوان

لغزش و واژگونی پانلهای کنترل

*

*

*

B

*

*

C

سقوط تجهيزات نصب شده در باالی

A

باتریها
سقوط کپسول های اطفای حریق

A

واژگون شدن و صدمه دیدن

A

کامپيوترها و متعلقات آنها
واژگون شدن قفسهها و کتابخانهها

*

A

جابجایی های زیاد ترانس در صورت

A

کج شدن دال شالوده
تغييرشکلهای دائمی در پی ناشی از
فونداسيون

نشست ناهمگن و روانگرایی خاك

ترانس

زیر دال

قدرت

A

القای حرکات گهوارهای در پی بر اثر
اندرکنش خاك و پی و در نتيجه

A

خرابی شينهها و کنداکتورهای صلب
متصل به ترانس
گنتری

مشابه دکل
ترك و شکست شالوده ،پایهها و بدنه
دکل در اثر برخورد سنگ

*
*

شکست کلی و واژگونی دکل

*

*

*

B

*

C

خطوط

دکل
ترك خوردگی یا نشست شالوده
تغيير فاصله بين پایههای دکل و ایجاد
پارگی یا تابيدگی و اعوجاج در اعضا

*
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فراواني

زلزله
سازهها

بخش

وقوع

مد خرابي

منجیل

بم

زرند

کرمانشاه

بروجرد

کوبه

نوورثریج

چي چي

لوماپرتیا

یکپارچه و و انحراف از زاویه قائم

*

ون چوان

لغزیدن دکل و شالوده به صورت

*

*

*

C

مشابه پست های انتقال

پست ها
سکوی
ترانسفورما
تور و
سکوی

ایجاد ترك در پی

A

فاصله اطراف پی بين خاك و پی

A

کج شدگی پی

A

پایه ها
شکست تيرهای برق در ميانه ارتفاع
تير برق

*

*

کج شدن تير برق
افتادن تيرهای برق

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*

C

C
*

C

توزیع

شکست و یا شکافهای برشی بتن
تيرها ،بدليل عدم استفاده از خاموت و

خطوط

*

A

یا فاصله زیاد بين خاموتها
پایه ها

خسارت وارده به تيرهای برق در اثر
ضربه آوار سازههای مجاور ،نظير

*

فروافتادن دیوارها بر روی تيرهای

*

*

*

C

برق یا ریزش ساختمانها
کمانش آرماتورهای طولی به علت
*

خرد شدن پوشش بتنی و عدم وجود

A

تنگ
دوران تيرهای برق به همراه شالوده
*

تير برق در اثر لنگر واژگونی ایجاد
شده
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فراواني

زلزله
بخش

سازهها

وقوع

مد خرابي

منجیل

بم

زرند

کرمانشاه

بروجرد

کوبه

نوورثریج

چي چي

لوماپرتیا

ون چوان

جابجاییهای بزرگ افقی تيرهای برق

A

جابجاییهای بزرگ عمودی برق
بخصوص در خاکهای نرم و در

A

تيرهای نزدیك به گسل
خم شدن آرماتورهای (ميلگردهای)
تيرها بدليل شکستن پوشش بتنی و یا

A

خاموتهای تيرها
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مقاومسازي دکلهاي انتقال نیرو
مطالعه موردي :ارتقا و مقاومسازي دکلهاي مشبک با استفاده از یک سیستم دیافراگم مهاري
علي اصغر ذکاوتي ،1محمدعلي جعفري صحنهسرائي

2

چکیده :همزمان با روند قابل توجه رشد بار مصرفی برق و توسعه خطوط ،نياز به احداث خطوط جدید و همچنين بکارگيری
خطوط با ولتاژهای باالتر به منظور افزایش ظرفيت خطوط انتقال وجود داشته است .با توجه به اینکه احداث خطوط جدید
مشکل و هزینهبر میباشد ،بهبود و ارتقا ظرفيت خطوط و به دنبال آن مقاومسازی دکلهای خطوط انتقال نيرو در کنار حفظ
مزایای آنها ،همواره ابزاری با قابليت گسترده بوده است .از طرفی نياز به دانش مقاوم سازی در مواردی دیگر از جمله تغيير
حریم ،مقابله با فرسودگی و تغيير فرضيات طراحی ضروری است  .در این مقاله پژوهشی در ابتدا مقاالت و مطالعات صورت
گرفته در این زمينه ارائه میشود و سپس بعد از ارائه روشهای کلی مقاومسازی دکلهای خطوط انتقال نيرو ،به یك نمونه
مطالعه موردی اشاره خواهد شد.
کلیدواژه :دکلهاي خطوط انتقال نیرو ،مقاومسازي ،افزایش ظرفیت ،ارتقا

مقدمه
امروزه به علت افزایش تقاضا استفاده از منابع برق ،نياز به ظرفيت بيشتر انتقال برق بيش از گذشته شده
اسییت .همچنين پر هزینه بودن ایجاد حریم برای انتقال بيشییتر برق باعث مطرح شییدن ایده افزایش ظرفيت
انتقال بار خطوط انتقال برق موجود شده ا ست .از طرفی گاهاً بدليل عبور خط انتقال از کنار ساختمانها و
تا سي سات صنعتی ،ضوابط حریم د ستخوش تغيير شده و فر ضيات طراحی مکانيکی خط را تحت تاثير قرار
میدهد بطوریکه در شرایط کاهش حریم در مناطق شهری نياز به تغيير فر ضيات طراحی از جمله بازنگری
در دورههای بازگ شت بارهای وارده ا ست بنابراین برای جلوگيری از تخریب و آ سيب دکلهای انتقال نيرو
 1کارشناس ارشد سازهazekavati@nri.ac.ir ،
 2استادیار گروه پژوهشی سازههای صنعت برقmjafari@nri.ac.ir ،
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در این شرایط الزم ا ست توجه ویژهای به مو ضوع مقاوم سازی دکلهای انتقال نيرو 1شود .در این موارد که
نياز به افزایش ظرفيت انتقال برق و یا الزام به کاهش حریم باشیید میتوان محدودیت طراحی را با تقویت و
ارتقا خط موجود اصییالح نمود .در این صییورت با توجه به نياز به افزایش ظرفيت باربری سییازههای انتقال
دهنده نيرو ،مقاومسازی آنها بيش از پيش احساس میشود.
آیین نامه و ضوابط مقاومسازي دکلها
مهمترین آیيننامه برای طراحی و کنترل طرح جهت مقاومسازی دکلهای انتقال نيرو ،آیيننامه "طراحی
سازههای مشبك انتقال نيرو" که از طرف انجمن مهندسين عمران آمریکا  [1] ASCE 10-97ارائه شده است
می باشیید .راهنمای این آیيننامه با نام "راهنمای تقویت و ارتقاء سییازههای انتقال موجود" ] [2به بررسییی
مسائل کليدی که باید توسط هردو بخش مهندس طراح و بهرهبردار در طول فرآیند ارتقا 2و افزایش ظرفيت

3

دکلهای انتقال قدیمی مورد توجه قرار گيرد میپردازد.
بررسي مطالعات و سوابق موضوعي گذشته
تاکنون مطالعات و مقاالت متنوعی در خ صوص افزایش ظرفيت ،ارتقا و نو سازی خط که معموال منجر
به مقاوم سازی دکلهای انتقال نيرو می شود ارائه شده ا ست .البته حجم این نوع فعاليتهای در مقای سه با
دیگر مطالعات صورت گرفته در خطوط (ا ستفاده از ساختارهای متنوع دکل ،تجهيزات الکتریکال ،انواع پی،
کاهش تلفات و  )...اندك اسیییت و دليل آن خاص بودن این موضیییوع و در کنار آن ظوابط سیییخت گيرانه
کارفرماها برای ایجاد تغييرات در خصییوص احداث شییده موجود اسییت .که البته بيشییتر این نوع ضییوابط به

Retrofitt of Steel Transmission Towers
UPGRADING
UPRATING
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 آیيننامهها و، در جدول ذیل به تعدادی از مقاالت.حفظ ایمنی و بهرهبرداری منا سب از خط مربوط می شود
.کتابهایی که در ارتباط با مقاومسازی دکلها نگاشته شده است اشاره میشود
 مقاالت و مطالعات مرتبط با مقاوم سازي دکل:1 جدول
نام نویسندگان

عنوان انگلیسي

سال انتشار

Karen Callery, M.Sc.E.; and
Ibrahim Hathout, Ph.D.

Upgrading an Existing 230 kV, Single Circuit
Transmission Line When Engineers Think
Outside the Box

2016

Karen Callery, M.Sc.E.; and
Ibrahim Hathout, Ph.D.

New Approach for Upgrading an Existing 115
kV Transmission Line

2015

Jerome G. Hanson, Member IEEE

UPGRADING TRANSMISSION LINES

1991

Qiang Xie , Li Sun

Failure mechanism and retrofitting strategy of
transmission tower structures under ice load

2012

F. Albermani, M. Mahendran, S.
Kitipornchai

Upgrading of transmission towers using a
diaphragm bracing system

2004

Ji-Hun Parka, Byoung-Wook
Moonb, Kyung-Won Minb, SungKyung Leeb, Chee Kyeong Kimc

Cyclic loading test of friction-type reinforcing
members upgrading wind-resistant performance
of transmission towers

2007

Cristina Campian, Nicolae Chira,
Vincentiu Iuhos, Maria Pop,
Nikolai Vatin

Structural upgrading of steel columns for
overhead power lines

2016

Soheil DadrasEslamlou ,
BehrouzAsgarian

Determining critical areas of transmission towers
due to sudden removal of members

2015

Abdulaqder M. Tah, Kamiran M.
Alsilevanai, Mustafa Özakça

Comparison of Various Bracing System for SelfSupporting Steel Lattice Structure Towers

2016

Greg Landwehr, Pierre Marais

Practical comparison of powerline uprating and
upgrading results

2016

E Kiessling· P. Nefzger· J.E
Nolasco· U. Kaintzyk

Overhead Power Lines

2003

Yuan Xue

RETROFIT OF LATTICED
COMMUNICATION TOWERS

2015

در ایران نيز مقاومسازی دکلهای انتقال نيرو توسط مشاوران برروی خطوط قدیمی (به علت فرسودگی
دکل) به صیییورت موردی انجام گرفته اسیییت اما در زمينه افزایش ظرفيت خطوط انتقال موجود و در نتيجه
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افزایش ا ستحکام سازهای دکل ها فعاليت اجرایی چندانی صورت نپذیرفته ا ست .در زمينه مطالعات میتوان
به مقاله "برر سی فنی و اقت صادی مقاوم سازی دکلهای انتقال نيرو به منظور ا ستفاده از حریم هوایی"[ ]9که
توسییط گروه سییازههای صیینعت برق انجام شییده اسییت اشییاره نمود .در این مقاله ،راهکارهای مقاومسییازی
دکلهای  63 NNکيلوولت آویزی واقع در خط نوشییهر–چالوس به منظور اسییتفاده از حریم هوایی ارائه و
نتایج آن به لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
با توجه به بررسی سوابق موضوعی بطور معمول مقاومسازی و تغيير در طرح دکلها به علت موارد ذیل
حادث میشود:
 -1تغيير حریم ارتفاعی
 -2تغيير حریم افقی
 -3افزایش ظرفيت و توان الکتریکی
 -4مقاومسازی به علت افزایش قابليت اطمينان
 -5مقاومسازی به علت فرسودگی

شکل  :1مقاوم سازي دکل به علت فرسودگي و تغییر حریم زمیني (اونتاریو کانادا) []3
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شکل  :2مقاوم سازي دکل به علت تغییر حریم عمودي دکل (بازوهاي میاني جدید و بدنه میاني اضافه شده) []3

شکل  :3مقاوم سازي دکل به علت افزایش ظرفیت دکل (نیمه مهاري اصالح شده توسط بدنه میاني و بازوي جدید) []4
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روشهای مختلفی برای مقاوم سازی دکلهای انتقال در دنيا ارائه و اجرا شدهاند .با توجه به برر سیهای
بعمل آمده معموال چهار روش مقاوم سازی اع ضا و ات صاالت به شرح ذیل در دکلها رایج میبا شد که در
ادامه به یك مطالعه موردی پرداخته می شود.
 -1افزایش سطح مقطع عضو با اضافه کردن عضو و یا جایگزینی اعضا با گرید مصالح باالتر []5
 -2تقویت و یا اضافه کردن سفرههای افقی ( دیافراگم) [6و]7
 -3اضافه کردن اعضای فرعی برای کاهش الغری و طول مهاری عضو اصلی و استفاده از سيستم
مهاربندی جدید []8
 -4تقویت اتصاالت با اضافه کردن پيچ ،تعداد صفحات برشی و یا افزایش ضخامت صفحه اتصال
مطالعه موردي :ارتقا و مقاومسازي دکلهاي مشبک با استفاده از یک سیستم دیافراگم مهاري
در این مطالعه به صییورت عددی و آزمایشییگاهی به بررسییی تاثير مهارهای افقی (دیافراگمی) برروی
افزایش استحکام سازه پرداخته میشود .این تحليلها افزایش قابل توجه استحکام و به تبع آن افزایش باربری
سازه را بعد از تغيير سي ستم دیافراگمی مهاری آن ها به آرایش منا سب را ن شان میدهد .همچنين این نتایج
به صورت موفقيت آميز برروی یك دکل م شبك  105متری تلویزیونی ت ست شده ا ست که نتایج آن قابل
کاربرد برای دکلهای خطوط انتقال نيرو نيز می باشد.
در این مطالعه از نرم افزار  AKTowerبرای بررسی رفتار سازه استفاده شده است .برای تحليل ،سازه را
به اجزاء تشییکيل دهنده کوچك تقسییيم کرده و ابتدا رفتار آنها را با توجه به مدل مهارهای دیافراگمی تحليل
کرده و سپس سازه اصلی به صورت تمام مقياس تحليل می شود .کوچکترین جز مورد بررسی در شکل زیر
نشان داده شده است:
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شکل  :4جز کوچک دکل مورد بررسي

برای سيستم مهارهای دیافراگمی نيز سه حالت کلی زیر در نظر گرفته شده است:

شکل  :5حالت هاي کلي مهارهاي دیافراگمي
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برای مثال نحوه اتصال حالت  1aدر شکل زیر نشان داده شده است:

شکل  :6نحوه اتصال حالت 1a

نتيجه مقایسه بين ظرفيت کمانش در حاالت مختلف مهاربندی در جدول زیر آورده شده است:
جدول  :2نتیجه مقایسه بین ظرفیت کمانش در حاالت مختلف مهاربندي
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برای سییاخت مدل آزمایشییگاهی مقدار  Hکه در شییکل اول نشییان داده شییده را برابر  1080ميليمتر و
همچنين مقدار  Bرا برابر  877ميليمتر درنظر گرفته و تمامی اعضای عمودی و افقی از نبشی های  45در 45
در  5ميليمتر ساخته شده ا ست .همچنين برای اع ضای قطری از ميلههای به قطر  16ميليمتر ا ستفاده شده
است .برای اتصال اعضا نيز از پيچ های  M10استفاده شده است .برای تکيهگاه نيز از صفحات به ضحامت
 12ميليمتر استفاده شده است .شکل زیر سيستم مهاربندی تيپ  1aکه در نمونه آزمایشگاهی اجرا شده است
را نشان میدهد.

شکل  :7سیستم مهاربندي تیپ  1aاجرا شده در نمونه آزمایشگاهي

نتایج تحليل نهایی در جدول زیر آمده است:
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جدول  :3نتایج تحلیل نهایي نمونه سیستم مهاربندي تیپ 1a

همانطور که از نتایج عددی قابل پيشبينی بود نتایج آزمایشییگاهی نيز نشییان میدهد که با اسییتفاده از
بادبندیهای دیافراگمی ميزان کمانش اعضییا به ميزان قابل توجهی کاهش یافته و درنتيجه اسییتحکام و ميزان
باربری سازه افزایش ميابد .همانطور که ا شاره شد از نتایج این تحقيقات برای مقاوم سازی یك دکل م شبك
تلویزیونی به منظور نصییب آنتنهای جدید اسییتفاده شییده اسییت که در شییکل ذیل دکل قبل و بعد از اعمال
سيستم مهاربندی جدید مشخص گردیده است .شکل  aدکل قبل از اعمال سيستم مهاربندی و شکل  bدکل
بعد از اعمال سيستم مهاربندی را نشان میدهد .مشخصات این دکل به شرح زیر است:
 فونداسيون  15متر در  15متر و به شکل مربع
 قسمت انتهایی دکل به صورت مثلث و به ارتفاع  21متر
 وزن سازه  68,7تن
 مشخصات مصالح فوالدی اعضا :تنش تسليم  250تا  350مگاپاسکال
 طول اعضای قطری بين  7تا  11متر
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شکل  a :8دکل قبل از اعمال سیستم مهاربندي و  bدکل بعد از اعمال سیستم مهاربندي

کمانش اعضاء سازه قبل ( )aو بعد ( )bاز بارگذاری در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل  :9نتیجه کمانش اعضا سازه قبل ( )aو بعد ( )bاز بارگذاري
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تحليلها در این مطالعه نشییان میدهد ميزان قابليت باربری سییازه بعد از مقاومسییازی حدود  40درصید
افزایش یافته است لذا نتایج این تحقيقات نشان میدهد که برای دکل شاهد فوق بادبندی دیافراگمی میتواند
بسيار موثر باشد و بهترین نوع برای این کار بادبندی نوع  2cمیباشد.
نتیجه گیري
در این مطالعه ،به اختصییار سییوابق موضییوعی و راهکارهای مقاومسییازی دکلهای خطوط انتقال نيرو
بررسی گردید .مطالعات نشان میدهد عموماً افزایش استحکام سازهای دکلهای انتقال نيرو به دالیل مختلف
از قب يل تغيير حریم ارت فاعی و افقی ،افزایش ظرف يت و توان الکتریکی و م قاومسیییازی ( به منظور افزایش
قابليت اطمينان و یا فرسودگی) انجام می شود .بررسیها نشان میدهد معموال مقاوم سازی اعضا و اتصاالت
در دکلها با انواع روش های مختلفی از قبيل افزایش سطح مقطع ،جایگزینی اع ضا با گرید م صالح باالتر،
تقویت و یا اضافه کردن سفرههای افقی ،اضافه کردن اعضای فرعی و تقویت اتصاالت می باشد که در نهایت
به یك مطالعه موردی در این زمينه پرداخته شیید که نتایج آن نشییان داد میتوان با اضییافه نمودن سییفرههای
بادبندی دیافراگمی ،باربری سازه را تا  40درصد افزایش داد.
مراجع
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آزمونهاي پایش و کنترل عملکرد در شمعهاي انرژي
امیر اکبري گرکاني ،1بهاره حیدري ،2سحر مختاري جوزاني

2

چکیده :کارکرد اصلی پیهای شمعی ،تأمين تکيهگاه سازهای مورد نياز برای سازه است .شمع های انرژی المانهای سازه ای
هستند که عالوه بر عملکرد باربری سازه ،امکان استفاده از انرژی سطحی زمين گرمایی را نيز فراهم مياورند .در شمعهای انرژی
توصيه میشود که با روشهایی مناسب ،عملکرد انتقال دما در حلقه حرارتی سيستم پایش و کنترل شود تا بتوان به مقایسه
عملکرد سيستم و طرح اوليه سيستم پرداخت .در این گزارش به توصيههایی در مورد نحوه دستيابی به این مهم و عوامل تأثيرگذار
در حين این عمل پرداخته خواهد شد .در این رابطه ،نحوه کنترل و پایش تنش و کرنش در شمع های انرژی ،محاسبه فشار در
سر شمع وانجام آزمون های تاسيساتی در حين اجرا و پس از اجرای شمع های انرژی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
کلمات کلیدي :شمع انرژي ،آزمون و پایش ،تنش ،کرنش ،آزمایش تاسیساتي

مقدمه
برای ارزیابی دقيق ميزان درست عملکرد سيستم انتقال حرارت در شمعهای انرژی ،الزم است تا عملکرد
پایش گرمایش و سرمایش سيستم در یك طرح پایلوت به همراه بارهای بيشينه تاسيساتی وارد بر آن ،در
اختيار طراح سيستم تاسيساتی قرار گيرد .دوره پایش باید حداقل یك ماه و طبق توصيه آئين نامه های معتبر،
بين یك تا چند سال باشد .در جایی که دادههای بار ساالنه برای بازههای زمانی کوچکتر از یك ماه محاسبه
میشوند ،بایستی نقاط ضعف استفاده از بازه زمانی کوچك را در نظر داشت .طراحی حلقه حرارتی باید توسط
طراح باتجربهای صورت گيرد .ارزیابیها و محاسبات زودهنگام باید توسط طراح سيستم شمع انرژی صورت
گيرد .این ارزیابی ها منجر به ایجاد اساس برنامهریزی پایش بلندمدت که شامل موارد زیر است ،میشود:[1] ،
 شرایطی چون ساخت زمين ،فاصله و ابعاد فونداسيون

 1استادیار و عضو هيات علمی ،گروه پژوهشی سازههای صنعت برق پژوهشگاه نيروaakbari@nri.ac.ir ،
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنيك ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران
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 دمای لولههای جریان و بازگشت ،اطمينان از باقيماندن مقادیر آنها در محدوده دماهای طراحی
سيستم ،همچون جلوگيری از انجماد یا بيشگرمایش
 ميزان گرمای تبادل شده با زمين و مقایسه آن با طرح تاسيساتی اصلی
 نشان دادن پایداری تغييرات دمای زمين دستنخورده در یك دوره صد ساله و پایستاری آن در
محدوده  2تا  5درجه سانتيگراد
همچنين این نکته حائز اهميت است که هر تغييری که در حين ساخت اتفاق بيافتد ،نيازمند ارزیابی مجدد
است ،زیرا این تغييرات میتوانند اثرات قابل مالحظهای بر روی گرمایش نهایی و بار سرمایشی سازه بگذارند.
این تغييرات ممکن است شامل یکی از موارد زیر باشند:
 تغيير موقعيت سازه
 تغيير موقعيت/حذف/تغيير اندازه و عمق پی
 تغيير در ساختار ساختمان به عنوان بخشی از مهندسی ارزش
 تغيير در کاربری ساختمان
 حدود تصرف
در حين مرحله پيشراهاندازی سيستم شمع انرژی ،عوامل دستاندرکار در ایجاد مشخصات سرمایشی و
گرمایشی اصلی سيستم و نيازهای حلقه حرارتی منتج از آن ،همچون طراح بخش مکانيکی و الکترونيکی،
طراح سيستم شمع انرژی و پيمانکار اصلی باید مجدداً ارزیابیهای اصلی را بررسی کنند تا تغييرات اساسی
در آنها را که در حين ساخت سيستم به وجود آمده تأیيد کنند و این تغييرات میتوانند ویژگیهای بار وارد
بر سيستم را تغيير داده باشند .خروجی این بازنگری باید بعداً به عنوان معياری برای پایش آتی سيستم در
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طول عمر آن در نظر گرفته شود .کنترلها و پایشها باید به گونهای طراحی شوند که موارد زیر را تضمين
کنند:
 جلوگيری از خروج دمای حلقههای حرارتی از محدوده طراحی سيستم
 اعمال پایش پيوسته تغييرات گرمایش و سرمایش سيستم نسبت به طراحیهای اوليه
 محاسبه ضریب عملکرد و ضریب عملکرد فصلی سيستم
 ذخيره دائم داده های پایش به صورت پيوسته (قرائتهایی با بازه زمانی چند ساعته).
ذیال به برخی موارد کنترلی اساسی در پایش عملکرد صحيح شمع های انرژی پرداخته ميشود:
اندازهگیري کرنش و درجه حرارت در طول شمع
اندازهگيری کرنشها در شمع برای آزمایشهای در محل با دو نوع حسگر فيبر نوری و کرنشسنج بدست
می آید .استفاده از فيبرنوری امکان اندازهگيری دقيق کرنشها را فراهم میکند اما نياز به تهيه تجهيزات و
تدارکات بيشتر و دقيقتری دارد (به عنوان مثال یك واحد بزرگ قرائت اختصاصی به اضافه یك کامپيوتر برای
به راهاندازی آن) ،در حالی که استفاده از کرنشسنج اندازهگيری قابل اعتماد از کرنش و درجه حرارت را با
یك واحد قرائت ،کوچك و ساده میکند.
به عنوان مثال ،در یك پروژه عملی در سيستم پایش و کنترل شمع های انرژی فرودگاه زوریخ در سویيس،
سيستمهای مورد استفاده در پروژه برای اندازهگيری کرنش در شمعها عبارتند از ]:[2
 .1سيستم ) Surveillance d’Ouvrages par Fibres Optiques (SOFOاز فيبرهای نوری از
 .SMARTECTM/ROCTESTTMاین سيستم بر اساس مقایسه یك سيگنال از طول فيبر مرجع
عبور میکند .فيبر مرجع به اندازه کافی بلند است و بنابراین هرگز تحت کشش قرار نمیگيرد .در
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نتيجه ،کرنشهای روی فيبر مرجع تنها با تغييرات دما ایجاد میشود .سيستم به صورت خودکار برای
تغييرات دما اصالح میشود .همچنين سيستم به طور مستقيم اطالعات مربوط به تغيير شکل را فراهم
میکند و بنابراین نيازی به پردازش دادههای بيشتر ندارد.
 .2سيم مرتعش کرنشسنج ،مدل  C110از  TELEMACTMدر اولين سایت و مدل  EM-5از
 ROCTESTTMواقع در سایت دوم قرار گرفتند که برای اندازهگيری کرنش استفاده شدند .همانطور
که آزمایشها در شرایط غير هم دما انجام میشود ،برخی از کرنشهای ثبت شده در تار مرتعش
سنسور ،به علت تغييرات دما است .بنابراین ،ترميستور  3 kΩدر هر کرنشسنج برای اصالح تغيير
درجه حرارت گنجانده شده است .خروجیهای سنجنده ،فرکانس تشدید شده تار مرتعش و درجه
حرارت آن است .بنابراین ،پردازش و اصالح مجدد داده ها مورد نياز است.
این دو نوع سنسور در امتداد محورهای شمع متصل به قفس تقویت کننده قرار داده شدند .از آنجایی که
فيبرهای نوری با گيرههایی بر روی بدنه سنسور نصب شدهاند ،بندهای سيمی یا پالستيکی برای اتصال آنها
در امتداد ميلگردهای قفس آرماتوربندی استفاده میشود .با این حال ،فيبرها باید با کشش اوليه متصل شوند
تا از سستشدن فيبرها پس از اعمال فشار مکانيکی شمع جلوگيری شود .کرنشسنجها قبل از نصب آنها بر
روی قفسههای تقویتکننده با یك سيمی که به صورت عمودی به سنجندهها متصل است ،به قابها متصل
شده اند که مانع اندازهگيری کرنش محوری قاب میشود .قابها طوری طراحی شدهاند که دقيقاً در ميان
ميلگردها و قفسهای تقویتی جای گيرند .سپس ،قابها به قفس تقویتکننده با بندهای سيم متصل شدند
(شکلهای  1و .)2
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شکل  :1فیبرهاي نوري متصل به قفسههاي تقویتکننده شمعها (در سایت تست دوم) .یک فیبر a( ،در امتداد محور
شمع متصل شده است و ( bدر امتداد حلقه تقویتکننده براي کنترل کرنشهاي شعاعي متصل شده است).

شکل :2کرنشسنج از پیش نصبشده بر روي یک قاب فوالدي و متصل به واحد قرائت (سمت چپ) و کرنشسنج
نصبشده بر روي قفسه تقویتکننده (سمت راست)

پردازش دادهها برای کرنشسنجها بر اساس نظریه تار مرتعش است .فرکانس رزونانس واقعی یك سيم با
یك مقدار مرجع مقایسه میشود و این اطالعاتی مربوط به کرنش آن یعنی  εرا فراهم میکند .در واقع،
فرکانس رزونانس  Fیك سيم تحت تنش توسط رابطه  1بدست میآید ]: [2
()1

𝑇 1
√
𝜇 𝐿2
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که  Lطول سيم (متر) T ،تنش سيم ( )Nو  μچگالی خطی سيم (کيلوگرم بر متر) هستند .تنش سيم میتواند
به کرنش آن یعنی  ،εاز طریق مدول یانگ ،Ew ،و سطح مقطع عرضی ،A ،مرتبط باشد:
𝜀 𝑤𝐸𝐴 = 𝑇

()2

بنابراین ،کرنش در سيم میتواند به طور مستقيم با مربع فرکانس رزونانس آن از طریق یك رابطه خطی که
توسط وسایل اندازهگيری ارائه میشود ،بيان شود:
𝐾
𝐹2
1000

()3

=𝜀

که  Kیك ثابت است و به ویژگیهای دستگاه بستگی دارد .با این حال ،به این دليل که آزمایشها در شرایط
غير ایزوترمال انجام میشود ،انبساط یا انقباض حرارتی سيم باید مورد توجه قرار گيرد .کرنش حرارتی سيم
به سادگی به کرنش اندازهگيریشده (با دانستن اینکه ضریب انبساط حرارتی خطی  αωTبرابر با 11.5 με/°C

است) اضافه میشود.
()4

𝑘
) (𝐹1 2 − 𝐹0 2 ) + 𝛼𝑤 𝑇 (𝑇1 − 𝑇0
1000

= 𝑠𝑏𝑜𝜀∆

در رابطه  F1 ،4و  F0به ترتيب فرکانسهای واقعی و مرجع و  T1و  T0به ترتيب درجه حرارت واقعی و مرجع
میباشند .هر افزایش دمای سيم باعث انبساط و در نتيجه کشش آن را کاهش میدهد .بنابراین ،کشش مشاهده
شده کمتر از کشش مکانيکی اعمال شده است و میتواند به صورت رابطه  5نوشته شود:
∆𝑇𝑜𝑏𝑠 = ∆𝑇𝑚𝑒𝑐ℎ + ∆𝑇𝑡ℎ

()5

که در آن  ΔTobsتغييرات کشش اندازهگيری شده میباشد و مرتبط با تغيير اندازه در فرکانس استΔTmech .

و  ΔTthبه ترتيب تغييرات کشش مکانيکی و حرارتی در سيم هستند ΔTobs .توسط ضرب رابطه  3در مدول

57

بروندادهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال چهارم ،شماره  ،6بهار 1398
یانگ و سطح مقطع سيم ،تخمين زده میشود ،در حالی که کاهش حرارت در کشش به علت انبساط حرارتی
سيم میتواند به صورت رابطه  6بيان شود:
) ∆𝑇𝑡ℎ = −𝐴𝐸𝛼𝑤 𝑇 (𝑇1 − 𝑇0

()6
با جایگذاری رابطه  6در رابطه  ،5رابطه  7حاصل میشود:
()7

𝑘
) (𝐹1 2 − 𝐹0 2 ) + 𝐴𝐸𝛼𝑤 𝑇 (𝑇1 − 𝑇0
1000

𝐸𝐴 = ∆𝑇𝑚𝑒𝑐ℎ

با تقسيم رابطه باال به مدول یانگ و سطح مقطع سيم به رابطه  ،4نتيجه میشود:
𝐾
𝑇𝛿 𝑇 𝑤𝛼 (2 𝐹𝛿𝐹 + 𝛿𝐹 2 ) +
1000

()8

= 𝜀𝛿

واحد قرائت تار مرتعش ،مدل  MB-3TLاز  ،ROCTESTTMاندازهگيری فرکانس ارتعاش را با دقت
 0/5درصد ( FSمقياس کامل) فراهم میکند .با این حال ،دقت فيبر نوری  0/2درصد  FSاست .عدم قطعيت
در قرائت کرنش سنج  ±0/05هرتز برای فرکانس و  ±0/05درجه سانتیگراد برای درجه حرارت است.
درنتيجه ،عدم قطعيت در اندازهگيری کرنش  ،δεتوسط رابطه  8بدست میآید .بنابراین ،دقت اندازهگيری برای
کرنشسنجها  (K ~ 4) EM-5برای حداکثر فرکانس  1200هرتز ،برابر با  1 μεاست.
اندازهگیري فشار در سر شمع
فشار سر شمعها با استفاده از فشارسنجها (مدلهای مرسوم) پایش میشود .فشارسنجها در محل میتوانند
به همراه مبدلهای ارتعاشی نصب شوند و قاعده کلی عملکرد آنها همانند کرنشسنجها است .]3[ ،از
ترميستور  3 kΩبرای اصالح اثر درجه حرارت آنها میتوان استفاده نمود .مطابق شکل ،3فشارسنجها عموماً
به یك المان صليبی شکل متصل میشوند که در پایه قفسهای آرماتوربندی جوش میشوند .باید توجه داشت
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که انقباض بتن ممکن است تماس بين فشارسنجها و بتن اطراف را کاهش دهد .استفاده از لولههای تحت
فشار برای متورمکردن فشارسنجها در هنگامی که انقباض بتن به ميزان قابلتوجهی رسيده ،میتواند راهحلی
برای غلبه بر این موضوع باشد ولی به کار بردن چنين لولهای در امتداد محور شمع میتواند مشکالت اجرایی
را به همراه داشته باشد .افزون بر این ،نصب فشارسنجها در توده بتن و سپس متورمسازی آنها قبل از نصب
بلوك در رأس قفس آرماتور ،زمانبر است .راهحل مناسب برای غلبه بر این مشکالت ،ریختن مقداری از بتن
به پایين گمانهها با استفاده از یك لوله پيت و هُلدادن قفس آرماتور به همراه فشارسنجها به پایه آنها ،در بتن
تازه است.

شکل  :3فشارسنج متصل شده به پایه قفسههاي تقویتکننده

کنترل کیفیت ،آزمایش فشار ،فالش و تخلیه در شمع هاي انرژي
به منظور کنترل کيفيت عملکرد تاسيساتی در شمع های انرژی باید موارد زیر مورد توجه قرار گيرد:]1،4[ ،
 باید یك برنامه زمانبندی از نتایج آزمایش فشار ،فالش و تخليه سيستم توسط پيمانکار مسئول انجام این
آزمایش ارائه شود .در صورت امکان باید آزمایشات به طور مستقل تحت نظر باشند .باید رونوشتهایی
از نتایج آزمایش توسط پيمانکار اصلی تهيه شود.
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 باید هر حلقه حرارتی با مدارك کنترل کيفيت و آزمایش فشار از سوی سازنده آن به محل پروژه وارد
شود .همچنين اگر قسمتهای دیگری نيز به همراه سيستم به محل پروژه وارد شدند (مانند شيرهای
چندراهه) ،آنها نيز باید دارای گواهیهای آزمایش تست فشار مربوطه از سوی سازندگانشان باشند.
 در حين نصب حلقه ،باید به بازرسی چشمی لوله در حال ورود به شمع پرداخت تا در صورت آسيب
ظاهری به دیواره لوله آن را مشاهده کرد .بيشينه خراشيدگی مجاز برابر با  10درصد ضخامت جداره لوله
بوده و هر مقدار خراشيدگی فراتر از این مقدار منجر به عدم نصب لوله خواهد شد.
 آزمایش فشار در محل
چندین مرحله کليدی برای مشاهده نقاط دارای پتانسيل آسيبدیدگی در حين نصب سيستم وجود دارد.
توصيه میشود که ناظر سيستم تاسيساتی به همراه پيمانکار اصلی و سایر بخشهای مسئول ،یك برنامه آزمایش
مشخص برای ردیابی سيستم در هر مرحله از اجرای آن ارائه کنند .پيمانکاران مربوطه باید مشخص کنند که
کدام یك از مراحل ارائه شده در جدول  1باید در برنامه بازرسی و آزمایش سيستم قرار گيرند .همچنين در
هر مرحله در صورت آسيب به سيستم ،آزمایش فشار متناسب با آن اجرا خواهد شد.
همچنين توصيه میشود که یك ناظر ماهر تاسيساتی برای مشاهده و آزمایش لوله ها در هر مرحله در
دسترس باشد .در مرحله هفتم مسئوليت حلقه حرارتی به ناظر تاسيساتی منتقل میشود .همچنين باید تمام
اتصاالت تا زمان اتمام هر آزمایش فشار در دسترس باشند .در حين فالش یا انجام آزمایش ،باید به بازرسی
چشمی تمام اتصاالت پرداخت .در هنگامی که آب و هوای مرطوب ،عمل بازرسی چشمی و تشخيص نشت
کم سيستم را دشوار میکند ،باید تمام اتصاالت توسط پارچههایی خشك شود تا آب باران از آنها جدا شده
و سپس به مشاهده نشت احتمالی سيستم مبادرت کرد .چنانچه شرایط جوی بازرسی چشمی را غير ممکن
میکند باید پس از اتمام آزمایش ،سيستم حداقل به مدت  24ساعت تحت فشار نگه داشته شود .ضمنا ،در
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صورت وقوع هر مشکلی در آزمایش باید به طراح سيستم شمع انرژی و مهندس ناظر اطالع داده شود تا عمل
متناسب با شرایط به وجود آمده برای جایگزینی حلقه آسيب دیده و ارائه برنامه زمانبندی آن صورت گيرد.
جدول  :1مراحل توصیه شده براي اجراي آزمایش هاي تاسیساتي در شمعهاي انرژي

 آزمایش های تاسيساتی در حين ساخت و پيرایش شمع
آزمایش چشمی :این قسمت شامل بازرسی چشمی لولههای حلقه حرارتی به منظور اطمينان از نصب
صحيح آنها میشود.
آزمایش فشار آب -نوع  :Aاین آزمایش عموما در خارج از محل پروژه با افزایش فشار لولهها تا %150
فشار کاری آنها و پس از اسمبل شدن اجزای حلقه حرارتی انجام میشود .در شرایط کارخانهای ،ممکن است
یك آزمایش فشار هوا نيز مناسب باشد .چنانچه اجزای حلقه حرارتی در محل پروژه متصل شده باشند ،ممکن
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است آزمایش فشار پس از این عمل و در محل پروژه صورت گيرد .معيار قابل قبول برای این آزمایش عدم
افت فشار مجموعه در حين آزمایش است.
آزمایش دو جهته جریان :برای این آزمایش حلقه حرارتی با آب پر شده و بررسی میشود که جریان در
هر دو طرف حلقه حرارتی برقرار باشد .معيار قابل قبول برای این آزمایش عدم افت جریان در حين آزمایش
می باشد.
آزمایش فشار آب  -نوع  :Bاین آزمایش بر روی لولههای دارای آب و با فشار  8بار انجام میشود .این
فشار که مقدار آن  8بار است به مدت  10دقيقه به وسيله اضافه کردن آب به ميزان مورد نياز انجام میشود
(لوله پالستيکی در طی زمان دچار خزش شده و در صورت عدم اضافه شدن آب فشار ثابت میشود) .سپس
این فشار به  4بار کاهش یافته و به مدت  30دقيقه به سيستم اعمال میشود .معيار مورد قبول در این حالت،
عدم افت فشار در طی  30دقيقه است .هنگامی که این آزمایش پيش از بتنریزی شمع انجام میشود ،باید به
وسيله درپوش گذاری یك فشار اسمی در لولهها نگه داشته شود .در صورت نياز میتوان درحين بتنریزی
ميزان فشار را پایش کرد .انتظار میرود که در حين بتنریزی این فشار افزایش یافته و از آسيب دیدن لوله در
حين بتنریزی جلوگيری کند.
آزمایش فشار آب  -نوع  :Cاین آزمایش بر روی یك حلقه حرارتی پر شده با آب و تحت فشار  8بار
انجام میشود .فشار به مدت  10دقيقه به وسيله افزودن آب کافی به ميزان  8بار نگه داشته میشود (لوله
پالستيکی در طی زمان دچار خزش شده و در صورت عدم اضافه شدن آب فشار ثابت میشود) .سپس این
فشار به  4بار کاهش یافته و به مدت  24ساعت در سيستم نگهداشته میشود .معيار قابل قبول برای این
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آزمایش عدم افت این فشار در مدت  24ساعت می باشد (هنگام انجام آزمایش بالفاصله پس از بتنریزی،
فشار باید در حين آزمایش افزایش یابد).
آزمایش شيب :این آزمایش از یك کاوشگر (نوار وزنی) استفاده کرده تا از مطابقت عمق نصب حلقه
حرارتی با ميزان طراحی شده اطمينان حاصل گردد همچنين باید به مشکل گير افتادن کاوشگر درون حلقه
حرارتی توجه داشت.
 تخليه سيستم
در پایان اجرای شمع های انرژی ،سيستم باید فالش بشود تا از هوا و مصالح تخليه گردد .تجهيزات فالش
سيستم باید قابليت تامين جریان و تراز فشار کافی برای رسيدن به سرعت جریان  0/61متر بر ثانيه در تمام
لولههای دارای قطرهای متنوع درون سيستم را دارا باشند .چنانچه احتمال ورود سيلت ،شن و غيره درون لوله
وجود داشته باشد و یا اتصاالت از جنس استيل باشند ،باید توصيههای  BG29/2011مورد توجه قرار گيرد.
سيستم پمپ فالش باید قادر به معکوس کردن جریان ،بدون جدا کردن شلنگها ،پایش فشار ورودی و
خروجی و پایش نرخ جریان ایجاد شده باشد و دارای قابليت مشاهده جریان به وسيله شيشه چشمی و فيلتر
کردن مصالح باشد همچنين باید تمام مقادیر برای دفترچه راهنمای نگهداری و فعاليت سيستم ثبت شود.
آزمایش شامل دورههای پيشبارگذاری و دورههای آزمایش اصلی میباشد .آزمایش اصلی نباید پيش از ثابت
شدن فشار اوليه پس از پيشبارگذاری آغاز شود .حجم سيال اضافه شده به آزمایش باید با دقت ثبت شود و
فشار و دما نيز به دقت پایش شوند .تجهيزات آزمایش باید دارای قابليت افزودن خودکار آب را داشته باشند
تا از دقت و تکرارپذیری آزمایش اطمينان حاصل گردد .روند آزمایش باید به وسيله افزایش خطی و پایدار
فشار ،تا حد امکان یکسان باشد .سپس باید نتایج اصالح شده آزمایش را در مقياس لگاریتمی رسم کرده و
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برای تعيين قبولی یا مردودی آزمایش ارزیابی شوند .به طور مثال در شکل  4یك خط افقی نشاندهنده قبولی
آزمایش و هر خطی غير از خط مستقيم نشاندهنده مردود بودن آزمایش است.
یك آزمایش مردود لزوما نشاندهنده نشت آب از سيستم نيست زیرا وجود هوای اضافی در سيستمی که
به خوبی تخليه نشده نيز میتواند آزمایش را مردود کند .باید حجم آب اضافه شده به حلقه حرارتی نسبت به
ميزان فشار رسم شود تا وجود هوای اضافی در سيستم تعيين گردد (شکل  .)5همچنين نتایج آزمایش در یك
نمودار در شکل  6رسم شدهاند .همانطور که حلقههای دارای طولهای متفاوت ممکن است نتایج متنوعی
داشته باشند باید اولين آزمایش حلقه ادامه پيدا کند تا به طور قطع بتوان از عدم وجود نشت در سيستم مطمئن
شد و در نتيجه به مقادیر کنترل کننده برای فشار در بازههای آزمایش عادی برای بقيه قسمتهای مورد نياز به
آزمایش رسيد.

شکل :4نمودار تغییرات فشار نسبت به زمان براي تعیین مقبولیت آزمایش فشار []3
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شکل  :5نمودار تغییرات فشار نسبت به حجم آب براي تعیین حضور هواي اضافي در سیستم []3

در رسيدن به انتهای آزمایش نرمال ،حلقه باید حداقل به مدت  12ساعت تحت فشار باقی بماند و مقادیر
فشار آن در مقياس لگاریتمی رسم شود .سادهسازی روند آزمایش باال میتواند با استفاده از تجهيزات ثبت
داده شخص ثالث انجام شود .وسایل دارای قابليت تحليل داده داخلی میتوانند روند تشخيص نشت در سيستم
را تسریع و تسهيل کرده و افت فشار در سيستم را واضحتر نشان داده و بخش دچار مشکل را مشخص کنند.
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شکل  :6نمودار تغییرات فشار بر حسب زمان []1

 آزمایش تحویل نهایی
باید بسته به اندازه سيستم ،آزمایش جریان برای سيستم شمع انرژی ،به صورت کلی یا بر روی بخشی از
آن ،انجام شود .باید افت فشار در بخش مورد آزمایش سيستم با مقادیر محاسبه شده در طراحی مقایسه شود.
حداقل دفعات اندازهگيری نرخ جریان و افت فشار برای نرخ جریان بيش از مقادیر طراحی شده سيستم ،برابر
با  3مرتبه است .مقادیر اندازهگيری شده باید با مقادیر محاسبه شده در حين طراحی و در شرایط نرخ جریان
برابر مقایسه شوند تا از عدم انسداد و پيچخوردگی لولهها اطمينان حاصل گردد .به وسيله فشارسنج در ورودی
و خروجی جریان در حال فالش سيستم ،میتوان ميزان افت فشار را مشخص کرد .تفاوت فشار در این دو
نقطه از حلقه حرارتی ،ميزان افت فشار در آن را نشان میدهد.
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نتیجهگیري
در این گزارش ،به معرفی روشهای کنترل صحت عملکرد شمع های انرژی پرداخته شد .بر این اساس،
روشهای کنترل تنش و کرنش در این شمع ها با در نظر گرفتن مشخصات تبادل حرارتی سيستم مورد بررسی
قرار گرفت .همچنين آزمونها و پایشهای تاسيساتی و اجرایی این شمع ها در زمان اجرا و بعد از آن ارائه شد.
این گزارش اطالعات پایه ای برای آزمون و پایش شمع های انرژی را فراهم آورده که ميتواند نيازهای مهندسی
در زمينه مربوطه را فراهم آورد.
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ارزیابی شرایط بتن و عملکرد سازههای بتنی با بهرهگیری از نانوتکنولوژی به
منظور بکارگیری در سازههای صنعت برق
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 -1استادیار و عضو هیأت علمی ،گروه پژوهشی سازههای صنعت برق ،پژوهشگاه نیرو
 -2دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف
 -3دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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چکیده
در این مقاله به بررسی و مطالعه دانشها و فناوریهای بهروز جهانی استفاده از مواد نانو ساختار به منظور
بهبود شرایط و عملکرد مکانيکی بتن پرداخته میشود و مرور جامعی بر تحقيقات داخلی و خارجی انجام
شده در این زمينه صورت میگيرد .همچنين ،اسناد باالدستی مرتبط با صنعت برق کشور مورد مطالعه قرار
میگيرد و با توجه به رویکرد و اهداف این اسناد و نيازهای صنعت برق و انرژی کشور ،الزامات بکارگيری
از مواد نانو ساختار در سازههای بتنی صنعت برق مورد بررسی قرار میگيرد و به منظور شناسایی جایگاه
کنونی استفاده از مواد نانو ساختار در سازههای صنعت برق ،چرخه ی عمر فناوری و بازار استفاده از این مواد
در سازههای صنعت برق مورد ارزیابی قرار میگيرد.
کلمات کلیدي :مواد نانو ساختار ،بتن ،سازههای صنعت برق ،چرخه عمر فناوری
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مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون لولهای شکل کامپوزیتی تحت بارگذاری
محوری فشاری با لحاظ تأثیر مودهای خرابی اتصاالت پیچی
3
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 -2استادیار ،گروه سازههای صنعت برق ،پژوهشگاه نیرو
 -3دانشجوی پسادکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران
azekavati@nri.ac.ir

چکیده
مقاله حاضر به بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار و چگونگی شروع و رشد آسيب در پروفيلهای لولهای
شکل کامپوزیتی پالتروژن با الياف شيشهای و رزین پلیاستر تحت بارگذاری فشار محوری میپردازد .نمونههای
مورد مطالعه در دوحالت مهارشده و مهارنشده تحت بارگذاری فشاری بين دو تکيه¬گاه مفصلی قرار گرفته
و مقاومت فشاری به همراه مودهای خرابی آنها مورد بررسی قرار گرفتند .همچنين شبيهسازی عددی رفتار
پروفيلها تحت نيروی فشاری با استفاده از تحليل کمانش غيرخطی در نرمافزار  ANSYSو با لحاظ مدلسازی
آسيب پيشرونده در مصالح انجام گرفت .نتایج حاصل از آزمایش حاکی از تأثير قابل توجه اتصال در مقاومت
فشاری نمونه مهارشده (نسبت به نمونه مهارنشده) و حاکم بودن مود خرابی اتصال بر رفتار فشاری آن است.
مودهای خرابی مشاهده شده نمونهها در آزمایش با نتایج حاصل از شبيهسازی عددی توافق مناسبی با یکدیگر
دارند.
کلمات کلیدي :مقاطع کامپوزیتی لولهای ،آزمایش ،نيروی محوری فشاری ،تحليل اجزای محدود ،اتصاالت
پيچی
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ABSTRACT
Thermomechanical behavior of energy piles is of great interest to the researchers, these
days. In this paper, by considering different conditions for the mechanical behavior of the
surrounding soil, an analytical approach is presented to determine the ultimate bearing
capacity of the energy piles embedded in dry and saturated sandy soils under the application
of the mechanical loads and imposing heating and cooling to the soil-pile system. In addition
to analytical solution, a FEM software ABAQUS is implemented to simulate the bearing
capacity of the energy piles in 3D condition. Then by making comparison between the
analytical and numerical results, the functionality of the implemented approaches is
evaluated for estimating the ultimate bearing capacity of the energy piles. Results are
considered useful for engineering practical purposes as well as for the research works on
this subject.
Keywords: Energy Pile, analytical solution, numerical modeling, ultimate load capacity,
sand
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Load capacity of helical piles with different geometrical aspects in sandy
and clayey soils: A numerical study
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ABSTRACT
In recent years, using helical piles as deep foundations for different types of structures has
been increased considerably. In this paper, by using a finite element software (ABAQUS),
the compressive and tensile load capacities of helical piles screwed in sandy and clayey soils
have been studied numerically and corresponding load-displacement curves are presented.
For this purpose, different geometrical aspects of the helical pile element (including the pile
length, the main shaft diameter, the helix diameter and the internal helix spacing) have been
taken into account for different soil properties conditions. In modeling efforts, a disturbed
zone around the pile element is also considered for better catching the effect of the soil
disturbance during pile installation procedure. Based on the obtained results, it is observed
that for both types of the studied soils, increasing the helix diameter leads to an increase in
load capacities. In addition, it is observed that by increasing the internal helix spacing up to
three times of the helix diameter, the ultimate load capacities were increased and then
remained almost unchanged. Similar trend was obtained from parametric study on the main
shaft diameter. However, increasing the pile length was shown to have consistent increasing
effect on the ultimate load capacities.
In this paper, to verify the obtained results, some experimental records are also considered
and compared statistically with corresponding load capacities from numerical simulations.
Comparisons show very good agreement between the numerical results, the experimental
records and analytical solutions.
Keywords: Helical pile, numerical study, geometrical parameters, sand, clay,
experimental verification
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Design of composite cross arm based on the experimental results obtained
from the 5% lower exclusion limit
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ABSTRACT
Composite cross arms, with their light weight, long service life and ease of installation,
can be utilized in high voltage power transmission lines. In the present paper, mechanical
tests were performed on the glass/polyester pultruded composites in order to determine the
material properties of the composites. For each mechanical property, a number of 12
specimens were subjected to mechanical tests and the results were obtained based on the 5%
lower exclusion limit (LEL). Design process of the cross arm was performed according to
the available pultruded profiles within the country. A finite element analysis is conducted
based on the obtained material properties, to examine the designed cross arms against the
applied loading conditions. The finite element results approved the capability of the designed
composite cross arm for utilizing in high voltage power transmission lines.

Keywords: Composite cross arm, Pultruded profile, Experimental tests, Finite element
method.
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Calibration of Safety Factor for Micropile in Transmission tower
Foundations Based on Relative Reliability Approach
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ABSTRACT
This paper determines the design safety factor of micropiles utilized in the foundation of
electric power transmission towers against the geotechnical failure due to the compressive
force (failure of micropile-soil cohesion) by using the relative reliability approach. On the
basis of this approach, the design processes are conducted in a way so that the reliability of
foundation would be greater than that of tower. In other words, the failure of tower structure
should occur prior to that of foundation. In order to calculate the safety factors in terms of
specific reliability level of foundation with respect to tower, reliability analyses were adopted
using “Monte Carlo Sampling" method. Furthermore, the strength statistical characteristics
of transmission towers and micropiles have been extracted based on the reports of previous
tests. The results of which reveal that, considering the target value of Relative Reliability
Factor (RRF)- the ratio between failure probabilities of tower to foundation- as 12, the values
of safety factors attained in the current research are equal to 2.0 and 2.20 respectively for
lattice and pole transmission towers. It should be remarked that these safety factors are only
valid in cases of micropile design in dense sandy (SP-SM, SP&GW-GM) and clay-silt (SC,
SM&SC-SM) soils.
Keywords: Safety factor, relative reliability, transmission line, micropile, geotechnical
design
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در این بخش ،خالصهای از همکاریهای اعضای محترم گروه در پروژههای جاری پژوهشگاه نيرو و همچنين
وضعيت پروژههای در حال انجام در گروه پژوهشی سازههای صنعت برق و پروژههایی که در ابتدای سال 98
عناوین آنها مورد تصویب قرار گرفته و کميته تخصصی پروژه آنها تشکيل شده و به تصویب نهایی رسيدهاند
و در ادامه ،محورهای تخصصی گروه ،ارائه میشوند.
همکاري اعضاي گروه سازههاي صنعت برق در پروژههاي جاري پژوهشگاه نیرو
اعضای گروه

مهندس علیرضا
رهنورد

دکتر آزاده
گودرزی

عنوان پروژه/طرح

واحد مجری

سند پایش سالمت سازههای صنعت برق

معاونت فناوری

امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه مدل عملیاتی تولید

طرح توسعه فناوری های نوین

سازه های بتنی مقاوم به خوردگی مورد استفاده در صنعت

کنترل و پایش خوردگی در

برق

صنعت برق

سمت در
پروژه

مجری

ناظر

امکانسنجی ،طراحی ،ساخت و انجام آزمونهای استاندارد
یک نمونه کراسآرم کامپوزیتی دکل انتقال نیروی
تلسکوپی  132یا  230کیلوولت آویزی دو مداره با توجه
مهندس
علیاصغر
ذکاوتی

معاونت تخصصی انتقال

مدیر پروژه

به انتخاب گزینه برتر
تهیه و تدوین طرح استاندارد ایستگاه های شارژ در مکان

مرکز توسعه فناوری خودروبرقی

ناظر

داده برداری و بررسی عملکرد سیستم های نصب شده

مرکز توسعه فناوری انرژی

کارشناس

(نیروگاه فتوولتائیک یک مگاواتی اراک)

خورشیدی

پژوهشی

دکتر امیر

تدوین دانش فنی طراحی ،اجرا و آزمون استفاده از شمع

طرح احداث برج فناوریهای

اکبری گرکانی

های انرژی در برج فن آوری های نوین برق حرارتی

نوین با هدف تراز انرژی صفر

مهندس سلمان

تدوین سند راهبردی و نقشه راه طرح کالن "توسعه

رضازاده بقال

فناوری تعمیرات و نگهداری در صنعت انتقال نیرو"

های عمومی و خصوصی
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معاونت تخصصی انتقال

مدیر پروژه

مدیر پروژه

پروژهها و محورهاي تخصصي گروه سازههاي صنعت برق
پروژههاي جاري گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
عنوان پروژه

مدیر پروژه

تدوین دانش فنی طراحی مکانیکی ،اجرا و آزمون

دکتر امیر اکبری

شمعهای مارپیچ در دکلهای مشبک  63کیلوولت

تاریخ آغاز

گرکانی

بهبود عملکرد سازههای صنعت برق با شناسایی،

دکتر آزاده

بهکارگیری و توسعه مواد نانو ساختار

گودرزی

تدوین سند راهبردی شناسایی مخاطرات محیطی

دکتر محمد علی

جوی ،مرتبط با صنعت برق و پهنه بندی پارامترهای

جعفری صحنه

مشخصه آنها در سطح کشور

تاریخ
سررسید

درصد پیشرفت
واقعی تا پایان
خرداد 98

1397/2/1

1398/5/1

97/3

1396/12/29

1398/1/3

98/8

1395/11/20

1398/6/25

78/05

سرائی

تدوین سند راهبردی شناسایی مخاطرات محیطی
زمین ،مرتبط با صنعت برق و پهنه بندی پارامترهای

مهندس علیرضا
رهنورد

مشخصه آنها در سطح کشور
تدوین سند راهبردی ارزیابی و مقاومسازی سازهها و

مهندس سلمان

تجهیزات صنعت برق در برابر مخاطرات لرزهای

رضازاده بقال

1396/1/23

1396/6/1

1398/2/23

1398/10/1

63/5

70/05

پروژههاي تصویب شده گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق در ابتداي سال 1398
عنوان پروژه

کارفرما

مدیر پروژه

تاریخ آغاز

تاریخ سررسید

طراحی ،ساخت و آزمون بتن خود ترمیم
شونده به منظور استفاده در مخازن صنعت دکتر آزاده گودرزی

معاونت پژوهشی

1398/5/1

1399/5/1

برق
تدوین دانش فنی شناسایی اثر فرونشست
زمین بر عملکرد فونداسیون تجهیزات و
سازههای شبکه انتقال و توزیع
بازنگری سند راهبردی و نقشه راه پایش
سالمت سازه های صنعت برق ،روش
های پیش بینی بروز اشکاالت و ارائه راه
کارهای کاهش آن ها

دکتر امیر اکبری
گرکانی

معاونت پژوهشی

دکتر محمدعلی

معاونت پژوهشی

جعفری صحنه

(سند پایش سالمت

سرائی

سازه های صنعت برق)
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1398/6/1

1398/2/1

1399/6/1

1398/11/1
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محورهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
ارزیابی ریسك و تابآوری سازههای صنعت برق ناشی از مخاطرات محیطی
اهداف محور تخصصی:

زیر محور تخصصی:


شناسایی مخاطرات محیطی و پهنهبندی پارامترهای موضوع مورد نظر در این محور ،اکتساب دانش فنی و توسعه مدلهای
مشخصه آنها در سطح کشور
ریاضی ،ابزارهای محاسباتی و تعیین و گردآوری اطالعات مورد نیاز برای



ارزیابی کمّی ریسک و تابآوری سازههای صنعت برق در برابر انواع

ارزیابی پی آمدهای خرابی سازهها و سامانهها در شبکه
برق



مخاطرات محیطی است .ریسک و تابآوری به عنوان جدیدترین
شاخصهای مورد استفاده برای بیان عملکرد سازهها مطرح بوده و مناسبترین

توسعه مدلهای ارزیابی آسیبپذیری سامانهها و ابزار برای تصمیمسازیهای مدیریتی در ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری
سازههای موجود صنعت برق در برابر مخاطرات محیطی

سازهها و سیستمها میباشند .رویکرد کلی در این محور بصورت تعریف
فعالیتهای تحقیقاتی در حوزههای شناسایی مخاطرات محیطی و توسعه



ارزیابی ریسک مخاطرات محیطی در شبکه برق کشور



ارزیابی تابآوری سازههای صنعت برق در برابر برای ارزیابی قابلیت اطمینان و ریسک سازههای صنعت برق با نگرش سیستمی
و توسعه مدلهای ارزیابی تابآوری در سازههای صنعت برق میباشد.
مخاطرات محیطی

مدلهای احتماالتی برای بیان وقوع و شدت آنها ،توسعه مدلهای احتماالتی

تعیین ریسك قابل قبول سازههای صنعت برق در برابر مخاطرات
زیر محور تخصصی:

اهداف محور تخصصی:
پس از تعیین نوع و شدت مخاطرات محیطی تهدید کننده سازههای صنعت
برق ،برای طراحی و ساخت سازههایی که تامین کننده اهداف "عملکرد





تدوین مبانی نظری و روش های تعیین ریسک قابل قبول تعریف شده ،قابلیت اطمینان قابل قبول و تاب آوری مناسب" باشند ،الزم
است میزان ریسک قابل قبول برای این سازهها تعیین تا بر این اساس بدون
در سازههای صنعت برق
هدر رفت سرمایه در سه دوره ساخت ،بهره برداری و نگهداری ،و در نهایت
تعیین ریسک قابل قبول سازههای صنعت برق به تفکیک نوسازی بتوان به آن اهداف دست یافت .برآورد شدت خطر و میزان
مخاطرات مختلف
خرابیهای ناشی از آن ،تعیین میزان همپوشانی مخاطرات و خرابیهای محتمل
و تصمیم گیری با توجه به اسناد باالدستی و سیاستهای کلی شبکه تولید،
انتقال و توزیع نیرو جزو مباحث مورد عالقه این محور میباشد.
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بكارگیری و توسعه مصالح و تجهیزات نوین و هوشمند در سازه های صنعت برق
زیر محور تخصصی:


اهداف محور تخصصی:

بکارگیری مصالح و تجهیزات نوین در سازههای صنعت
برق و توسعه ابزارهای مرتبط با آن

رویکرد این محور تخصصی ،اکتساب دانش فنی و توسعه بکارگیری مواد،
مصالح و تجهیزات نوین در سازهها و تجهیزات صنعت برق میباشد .با استفاده



بهبود عملکرد سازههای صنعت برق با استفاده از از فناوریها و مواد نوین از جمله انواع کامپوزیتها ،مصالح هوشمند و با
نانوتکنولوژی
بکارگیری از نانوتکنولوژی میتوان در جهت بهبود عملکرد و شرایط سازهها



بهبود عملکرد سازههای بتنی و فوالدی صنعت برق با و تجهیزات صنعت برق و همچنین افزایش ایمنی ،قابلیت اطمینان ،تابآوری،
دوام و طول عمر آنها و کاهش ریسک ناشی از مخاطرات و پاییین آوردن
بکارگیری افزودنیهای نوین
هزینههای مربوط به تعمیر ،نگهداری و بازسازی سازه و تجهیز و همچنینن
بهبود عملکرد سازههای صنعت برق با بکارگیری و قابلیت تشخیص به موقع خرابی و پایش سالمت آنها اقدام کرد.



توسعه مصالح هوشمند

طراحی فونداسیونهای نوین سازههای صنعت برق و ارائه راهكارهای کاهش ریسك مخاطرات ژئوتكنیكی
زیر محور تخصصی:


اهداف محور تخصصی:

توسعه و ارائه راهکارها و روشهای کاهش ریسک
مخاطرات ژئوتکنیکی در شبکه برق کشور



تدوین و بازبینی استانداردهای طراحی فونداسیون
سازههای صنعت برق بر مبنای قابلیت اطمینان



بر اساس رویکردهای موجود در این محور تخصصی ،کاهش ریسک
مخاطرات زمینی بر شبکه برق مورد توجه قرار میگیرد و ایمنی فونداسیون

توسعه روشها و ابزارهای نوین در طراحی و بهینه سازی سازههای صنعت برق در برابر این مخاطرات بررسی میشود .همچنین استفاده
فونداسیون سازههای صنعت برق بر مبنای قابلیت اطمینان از انواع فونداسیون های باربر سازهای (مبتنی بر مفاهیم مهندسی ژئوتکنیک،
و ریسک



بکارگیری فونداسیونهای نوین در سازههای صنعت برق



ارزیابی و طراحی فونداسیونهای سازههای صنعت برق با

مانند انواع پیهای سطحی و عمیق) مطالعه میشود .از دیگر رویکردهای این
محور تخصصی توجه به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر زمین گرمایی
(مانند انرژی زمین گرمایی عمیق و شمعهای انرژی) میباشد.

هدف کاهش اثرات منفی زیست محیطی و رویکرد
انرژیهای پاک
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طراحی بهینه سازههای صنعت برق و بكارگیری اجزاء و فرمهای سازهای نوین
زیر محور تخصصی:


اهداف محور تخصصی:

توسعه و ارائه راهکارها و روشهای کاهش ریسک
مخاطرات محیطی در شبکه برق کشور



تدوین و بازبینی استانداردهای بارگذاری ،طراحی و ارتقا
سازههای صنعت برق بر مبنای قابلیت اطمینان



بکارگیری اجزاء ،ساختارها و فرمهای سازهای نوین در
سازههای صنعت برق



مناسبببب در برابر مخاطرات محیطی و اسبببتفاده از اجزا و فرم های نوین و
کاربردی در طرح آن ها می باشبببد به نحوی که عالوه بر کاهش هزی نه های

توسعه روشها و ابزارهای نوین در طراحی و بهینه سازی سببباخت و انطباق با محیط بهرهبرداری منجر به افزایش قابل یت اطمی نان و
سازههای صنعت برق بر مبنای قابلیت اطمینان و ریسک



یکی از موضوعات اساسی در سازه های صنعت برق ،طراحی بهینه ،عملکرد

توسببعه فناوری های نوین گردد .در این محور عالوه بر اهداف فوق ،توسببعه
رو شهای کاهش ری سک مخاطرات محیطی بر روی سازه های صنعت برق،
بکارگیری ابزارهای نوین طراحی و تدوین و بازبینی استانداردهای سازههای
صنعت برق دنبال می شود.

ارزیابی و طراحی سازههای صنعت برق با هدف کاهش
اثرات منفی زیست محیطی و رویکرد انرژیهای پاک

تعیین عمر باقیمانده سازههای صنعت برق به ازای ریسك قابل قبول شبكه برق
زیر محور تخصصی:

اهداف محور تخصصی:
در حال حاضر تمامی تالشهای محققین و صنعتگران معطوف به روشها و
فناوریهای مرتبط با پایش و تشخیص عیوب ،ارزیابی عمر و وضعیت
عملکردی و در نهایت بررسی امکان افزایش عمر تجهیزات موجود ،شده



پایش سالمت سازههای صنعت برق



ارزیابی عمر باقیمانده سازههای صنعت برق

است .بطور خالصه افزایش عمر در صنعت برق بمفهوم تأمین قابلیت اطمینان
مورد نظر مشترکین و متصدیان امر با کمترین هزینه تعریف میشود در حالیکه
اطمینانی از کیفیت و قابلیت اطمینان تجهیزات تا کنون حاصل نشده است.
اعمال سختگیری برروی رعایت سطوح استاندارد ،تأکید ناظران و
بهرهبرداران برروی شرایط تضمین سطوح استاندارد و جریمههای عدم حصول
به آن،پیرشدگی مداوم تجهیزات و در نهایت کمبود منابع مالی بهرهبرداران
جهت تاسیس ،تعمیرات و نگهداری شبکه برق ،لزوم ارزیابی و تخمین عمر
باقیمانده سازههای صنعت برق را نمایان میسازد.
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پروژهها و محورهاي تخصصي گروه سازههاي صنعت برق
کنترل کیفیت ساخت ،نظارت و اجرای سازههای صنعت برق
زیر محور تخصصی:


اهداف محور تخصصی:

بازبینی و تدوین استانداردهای کنترل و تضمین کیفیت
ساخت و نظارت بر اجرای سازههای صنعت برق



همواره اطمینان از کیفیت ساخت سازههای صنعت برق و نظارت صحیح بر
اجرای آنها و از طرفی توسعه فناوری ساخت و اجرا ،از دغدغه های

توسعه روشها و ابزارهای نوین در اجرای سازههای کارفرمایان بوده است لذا در این طرح بازبینی و تدوین استانداردهای کنترل
و تضمین کیفیت ساخت سازههای صنعت برق و توسعه روشها و ابزارهای

صنعت برق

نوین در اجرا و نظارت آن مد نظر قرار دارد.

مدیریت عمر سازههای صنعت برق جهت حفظ قابلیت اطمینان شبكه برق
زیر محور تخصصی:

اهداف محور تخصصی:
موضوع مورد نظر در این محور ،اکتساب دانش فنی و توسعه مدلهای
ریاضی ،ابزارهای محاسباتی و تعیین و گردآوری اطالعات مورد نیاز برای



توسعه راهکارها و تدوین دستورالعملهای مدیریت
بحران در صنعت برق



بصورت تعریف فعالیتهای تحقیقاتی در حوزههای مدیریت عمر سازههای
صنعت برق ،توسعه مدلهای احتماالتی برای ارزیابی قابلیت اطمینان میباشد.

توسعه روشها و ابزارهای نوین مدیریت تعمیرات و آنالیز قابلیت اعتماد یکی از معتبرترین راه حلها برای ارزیابی احتماالتی رفتار
نگهداری سازههای صنعت برق



مدیریت عمر سازههای صنعت برق میباشد .رویکرد کلی در این محور

توسعه روشها و راهکارهای رفع یا کاهش آسیبهای
موجود در سازههای صنعت برق

سازههای صنعت برق میباشد .در این روش ،مدلهای احتماالتی مناسبی به
هر یک از متغیرهای موجود در مساله نسبت داده میشود .با شناسائی عوامل
تاثیر گذار بر عمر و تعیین مکانیزم تاثیرگذاری بر عمر با توجه به اطالعات
آماری و خرابیهای گذشته ،میزان عمر باقیمانده با انجام بازرسی وضعیت
کنونی و استفاده از مبانی قابلیت اعتماد مورد ارزیابی قرار میگیرد که مبنای
ارائه راهکارهای ارتقاء عملکرد قرار خواهد گرفت .سطح اعتمادپذیری
هدف و یا به عبارت دیگر مبانی و معیارهای ایمنی در هر کشور از سوی
دولت و با توجه به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی آن و با توجه به مصالح
کوتاه و بلند مدت کشور تعیین میگردد.
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بروندادهاي تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق
سال چهارم ،شماره  ،6بهار 1398

جلسات تخصصي گروه پژوهشي سازههاي صنعت برق در زمستان  97و بهار 98

تاریخ جلسه

افراد حاضر /ارائهدهنده

موضوع جلسه

مكان

جلسه هماندیشی گروه ،بررسی تعریف پروژههای 13
97/10/04

اعضا گروه سازه

صفحهای پیشنهادی متناسب با اولویتهای تحقیقاتی

دفتر گروه سازه

صنعت برق
97/10/04
97/10/11
97/10/19

مصاحبه با متقاضیان جذب هیئت علمی شهریور ( 97آقایان

دکتر جانعلیزاده ،دکتر جعفری ،دکتر

دکتر خان محمدی و دکتر ذبیحی سامانی)

اکبری ،دکترگودرزی ،مهندس ذکاوتی

جلسه کمیسیون فنی شمع انرژی 
جلسه هم اندیشی گروه درخصوص فراخوان بهمن 97
جذب هیئت علمی

اکبری ،دکتر جعفری ،مهندس ذکاوتی

97/10/26
97/11/07

جلسه ارائه درخصوص پروژه شمع انرژی

97/11/16

جلسه درخصوص محورهای تخصصی سال 98

98/01/27

قاسمیفر ،دکتر اکبری  /دکتر اکبری
دکتر جانعلیزاده ،دکتر گودرزی ،دکتر

اولین جلسه شورای راهبری گروه سازه

97/11/30

دکتر جانعلیزاده ،دکتر نظرپور ،دکتر

دفتر گروه سازه
دفتر گروه سازه
دفتر گروه سازه

اعضا شورا ،دکتر احسانیان ،دکتر

سالن کنفرانس

حسنی ،دکتر عبدلی

ط2ساختمان چمران

دکتر جانعلیزاده ،دکتر نظرپور ،دکتر
اکبری ،مهندس حجت
دکتر جانعلیزاده ،دکتر احسانیان،
مهندس ذکاوتی

دفتر گروه سازه
دفتر گروه سازه

دکتر جانعلیزاده ،دکترسلیمانی،

کمیسیون فنی پروژه :بهبود عملکرد سازههای صنعت برق با

دکترگودرزی ،دکتر یگانه فالح،

شناسایی ،به کارگیری و توسعه مواد نانو ساختار

دفتر گروه سازه

مهندس ذکاوتی  /دکتر گودرزی

جلسه هم اندیشی گروه درخصوص بررسی بودجه پروژه-

اعضا گروه سازه

دفتر گروه سازه

های گروه
جلسه برگزاری کمیسیون فنی مراحل نهایی پروژه "امکان
98/02/17

سنجی ،طراحی ،ساخت و انجام آزمونهای استاندارد یک

مهندس فرضعلیزاده ،مهندس محمدی،
مهندس ذکاوتی ،دکتر جعفری

نمونه کراس آرم کامپوزیتی"
98/03/08

98/03/28

جلسه با موضوع "بررسی پروژههای در دست اقدام گروه"

اعضا گروه سازه

جلسه برگزاری کمیسیون فنی مراحل  2الی  6پروژه

دکتر جانعلیزاده ،دکتر نظرپور ،دکتر

"شمعهای انرژی برج فناوریهای برق حرارتی"

اکبری ،مهندس حجت ،مهندس ذکاوتی
 /دکتر اکبری
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سالن کنفرانس
ط2ساختمان
شهیدعباسپور
دفتر گروه سازه

دفتر گروه سازه

