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سخن سردبير
گروه ژپوهشی سازهاهی صنعت ربق ،با هدف بهبود روند اهدا ف باالدستی ژپوهش گاه نيرو رد مدرییت تحقیقات حوزه صنعت ربق کشور ،فعالیتاهی متعددی
را دنبال میکند.
رد این راستا ،تعریف و تدوین اسناد راهبردی ژپوهشی ،بنیانگذا ری تحقیقات بنیادی و هب جامانده از بدهن مراکز دااگشنهی و ژپوهشی کشور ،ایجاد ارتباط نیب
تج
دااگشنه و صنعت و همسوسازی و میع روند تحقیقات جزریهای و منفرد انجامشده رد مراکز دااگشنهی و ژپوهشی کشور از جمله فعالیتاهی گروه ژپوهشی سازهاهی
صنعت ربق رد تحقق اهدا ف تعریف شده خود میباشد.
تخ
رد این شماره از ربوندا د صصی گروه هک نشانگر گوهشای از خروجیاهی گروه ژپوهشی سازهاهی صنعت ربق رد شش ماه منتهی هب بهار سال  1397میباشد،
مقاالت و گزارشاهی ژپوهشی مستخرج از فعالیت اعضای گروه رد راستای فعالیتاهی فوقالذکر اراهئ شده هک از آن جمله میتوان هب مقاالت و گزارشاهی
مستخرج از انجام دو سند راهبردی رد حوزه شناسایی مخاطرات جوی و زمینی ،استفاده از مصالح هوشمند و اننو ساختار رد سازهاهی ااقتنل و توزعی و نيز توسعه استفاده از
هم
ارنژیاهی پاک و تجدیدپذری با رویکرد مهندسی ژئوتکنیک اشاره کرد .چنین ،اخبار و آمار مدرییتی رپوژهاهی رد حال انجام گروه و لیست مقاالت اراهئ شده از سوی
اعضای گروه رد مجالت و کنفرانساهی معتبر نیبالمللی اراهئ شده است.
امير اکبری گرکانی
گروه ژپوهشی سازهاهی صنعت ربق
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محمدعلي جعفري صح هسرایي
عضو هیئت علمي گروه سازههاي ص عت بر
پژوهشگاه نیرو ت ران ایران
mjafari@nri.ac.ir

چکیده :تأسيسات و سامانههاي صنعتی در طول عمر بهرهبرداري خود در معرض انواع مخاطرات قرار دارند .يکی از
مهمترين انواع کلی مخاطرات ،مخاطرات محيطی جوي است که شامل پديدههاي جوي نظير باد ،طوفان و گردباد ،برف ،يخ،
بارش ،سيل ،دما ،رطوبت ،آلودگی و محيطهاي خورنده مصالح و  ...میباشند .در راستاي تأمين قابليت اطمينان و ايمنی انرژي
و کاهش انواع صدمات و خسارات حاصل از تخريب يا عدم عملکرد سازهها و سامانههاي صنعت برق ،طراحی سازههاي
جديد براي پايداري و دوام در برابر مخاطرات مختلف و ارزيابی سامانهها و سازههاي موجود براي حفظ سطح ايمنی آنها
ضروري است .در اين گزارش ،سوابق ثبت شده در انواع منابع در دسترس شامل گزارشها ،منابع خبري و  ...در مورد
خسارات و خرابیهاي ايجاد شده در بخشهاي مختلف صنعت برق در اثر وقوع انواع مخاطرات جوي و پیآمدهاي آنها،
جستجو و به تفکيك نوع مخاطره ارائه شده است .با بررسی سوابق حوادث نتيجه گرفته میشود که بطور کلی بخشهاي
انتقال و توزيع در برابر مخاطرات جوي داراي آسيبپذيري بيشتري میباشند .همچنين فراوانی وقوع و ميزان خسارات ناشی
از مخاطرات گروه بارش (باران ،سيل ،برف و  )...بر شبکه برق بيشتر از ساير انواع مخاطرات است.

لیدوا ه :مخاطرات محيطی جوي ،سازه ،صنعت برق
معرفي و تاری چه
صنعت برق يکی از حساسترين صنايع استراتژيك و زيربنايی کشور میباشد که عالوه بر تأمين انرژي
الکتريکی مصرفکنندههاي مختلف ،تأمين انرژي مورد نياز جهت فعاليت صنايع کشور را نيز در ابعاد وسيع
بر عهده دارد .با تغيير زندگی روستايی به شهري و افزايش ثروت در سالهاي اخير ،مطالبات در صنعت برق
در حال افزايش است .به طوريکه در سال  1960تنها  34درصد از جمعيت جهان در شهرها زندگی
میکردند در حاليکه در سال  2014ميالدي اين رقم به سرعت به  54درصد افزايش يافت و پيشبينی
میشود اين ميزان در آسيا در يك دهه بعد به  91درصد برسد .اين تغييرات موجب رشد انفجاري در
سيستمهاي زير بنايی شهري شده است .بنابراين خطر از دسترفتن انسجام اجتماعی در اثر از دسترفتن
احتمالی اين زيرساختهاي حياتی به دليل مخاطرات طبيعی و انسانی وجود دارد [ ،]1با توجه به رشد
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روزافزون جمعيت ،گسترش شهرها ،توسعه صنايع ،افزايش مصرف انرژي الکتريکی و وابستگی بخشهاي
مختلف صنعتی ،کشاورزي ،اقتصادي و خدماتی به اين انرژي ،لزوم تأمين برق به صورت گسترده ،مطمئن و
پايدار اجتنابناپذير میباشد .از طرفی ،بر اثر دخالتهاي انسانی در پی افزايش سوختهاي فسيلی در
سالهاي اخير با پديده گرمايش جهانی روبه رو بودهايم .در اوايل سال  2007ميالدي هيات بين الدول
تغييرات آبوهوايی ( 1)IPCCدر چهارمين گزارش منتشر شده اعالم کرد که در  150سال گذشته دماي
سطحی کره زمين به طور ميانگين  0/76درجه سانتیگراد افزايش يافته است .افزايش ميانگين دماي جهانی
از اواسط قرن  20در اثر دخالتهاي انسانی در زيستکره در پی افزايش گازهاي گلخانهاي صورت پذيرفته
است .همچنين سازمان هواشناسی جهانی اعالم کرده که سال  2017ميالدي گرمترين سال ثبت شده از سال
 1880ميالدي ،میباشد .از مظاهر تغييرات آبوهوايی عالوه بر افزايش دماي سطحی میتوان به تغييرات
الگوي بارشها و افزايش فراوانی و شدت وقايع حدي آبوهوايی ،افزايش تراز آب درياها در سالهاي
اخير اشاره کرد .افزايش استفاده بيش از حد از سوختهاي فسيلی و در پی آن گسترش روزافزون
فعاليتهاي صنعتی موجب شده است تا پس از انقالب صنعتی به تدريج تغييرات مشهودي در اقليم کره
زمين بوجود آيد که بارزترين آن افزايش متوسط دماي کره زمين ،افزايش پديدههاي حدي اقليمی و
مخاطرات طبيعی نظير سيل ،توفان ،تگرگ ،توفانهاي حارّهاي ،امواج گرمايی ،افزايش سطح آب درياها،
ذوبشدن يخهاي قطبی ،خشکسالی و  ...میباشد .مخاطرات محيطی ،پيشامدهاي ناگهانی يا تدريجی با
خاستگاه طبيعی يا انسانی به شمار میروند که متأثر از آنها ،سالمت و امنيتِ گستره زيست ،اسکان بشر و
صنعت با خطر مواجه میشود .مخاطرات محيطی داراي انواع متنوعی میباشند.
از منظر منشأ ،مخاطرات محيطی را میتوان به سه دسته کلی ذيل طبقهبندي نمود:
 مخاطرات جوي (آب و هوايی)
 مخاطرات زمينی (ژئولوژيکی)
 مخاطرات انسانی
يکی از مهمترين انواع کلی مخاطرات ،مخاطرات محيطی جوي است که شامل پديدههاي جوي نظير باد،
طوفان و گردباد ،برف ،يخ ،بارش ،سيل ،دما ،رطوبت ،آلودگی و محيطهاي خورنده مصالح و  ...میباشند.
مخاطرات جوي و محيطی نقش بهسزايی در سرمايهگذاريهاي اوليه و همچنين خسارت بعدي در ارتباط با
تجهيزات و تأسيسات صنعت برق دارد و از طرفی افزايش وقوع مخاطرات طبيعی در پی تغييرات

1. Intergovernmental Panel on Climate Change

3

مروري بر سواب تأ یر م ا رات محی ي جوّي بر ص عت بر

شور

آبوهوايی در سه دهه گذشته ،سبب شده است که ساختمان نيروگاهها و زيرساختهاي صنعت برق در
مناطقی که مستعد ابتال به مخاطرات طبيعی هستند ،با خطرات رو به رشدي مواجه باشند .با شدت گرفتن
دفعات وقوع مخاطرات آب و هوايی در سالهاي اخير که نتيجه پديده گرمايش جهانی و تغييرات
آبوهوايی است ،ميزان تهديدات و خسارات وارده به صنعت برق افزايش يافته است .به عنوان مثال در
اياالت متحده ،رويدادهاي شديد آبوهوايی که اغلب باعث قطع برق میشوند ،طی سه دهه گذشته شايعتر
و پرهزينهتر بوده است همچنين سوابق بارش و دما ،نشان میدهد که برخی از انواع حوادث شديد آب و
هوايی ،مانند خشکسالی شديد در تگزاس ،در حال حاضر چندين بار بيشتر از دهه  1960رخ میدهد و
نتيجتاً ميانگين هزينه کل رويدادهاي شديد آب و هوايی از  20ميليارد دالر در سال ،در دهه  1980به 85
ميليارد دالر ،در سال  2010رسيده است [ .]2از اين رو براي تأمين انرژي قابل اعتماد و مقرون به صرفه
براي دهههاي آينده ،بخش برق بايد با توجه به تغييراتی که در حال حاضر تجربه میشود ،مقاومتر شده و
همچنين با ريسكهاي فزاينده سازگار شود .تغييراتی که با توجه به شدت گرفتن احتمالی گرمايش جهانی و
تغييرات آب و هوايی در آينده ،بيشتر خواهد شد .پس به منظور کاهش در هزينـه سـرمايهگـذاريهاي اوليه
و هزينههاي دوران بهرهبرداري ،در گام اول ،شناخت انواع مخاطرات آبوهوايی مؤثر بر صنعت برق ،الزم و
ضروري است .انتظار میرود که تغييرات شرايط آبوهوايی و وقوع شرايط حدي جوي ،تأثيراتی بر روي
کل سيستمهاي انرژي بگذارد .اين تأثيرات میتواند بر روي ميزان توليد سوختهاي مورد نياز نيروگاهها،
شرايط انتقال اين سوختها به نيروگاههاي توليد برق ،عملکرد نيروگاههاي توليد برق ،عملکرد شبکه انتقال
برق فشار قوي و شبکه توزيع برق فشار ضعيف و همچنين تأثيراتی بر الگوي مصرف انرژي مصرفکنندهها
باشد .همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،به عنوان نمونه در کشور آمريکا تعداد مخاطرات جوي
از سال  1980تا سال ( 2010طی  30سال) دو برابر شده است و همانطور که در شکل  2مشخص است،
ضررهاي اقتصادي ناشی از تغييرات جوي طی همين دوران  3/8برابر گزارش داده شده است [.]3
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شکل  :1تعداد و ایع جوي در ي سالهاي  1980تا  2010در شور آمریکا

شکل  :2ررهاي ا ت ادي ي سالهاي  1980تا  2010در پي م ا رات جوي

متد و روش
يکی از روشهاي بررسی و ارزيابی نحوه عملکرد سيستمهاي زيرساختی ،مطالعه رويدادهاي خرابی اتفاق
افتاده در گذشته میباشد که در ادبيات فنّی به آن ،تحليل خرابی 1نيز اطالق میشود .خرابی به رويدادي گفته
میشود که منجر به ايجاد اخالل يا توقف کامل کارکرد يك سيستم گردد .بررسی بررسی کيفی و کمّی
1 .Failure Analysis
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(تحليل آماري فراوانی و نرخ وقوع) رويدادهاي خرابی میتواند يك ديد کلی نسبت به وضعيت و قابليت
اطمينان سيستمها در برابر مخاطرات تهديدکننده آنها ارائه نمايد .همچنين میتوان نقش و سهم فاکتورها و
متغيرهاي مختلف مؤثر در خرابی زيرساختها را نيز بررسی نمود .صنعت برق در دنيا در ساليان گذشته از
ناحيه انواع مخاطرات محيطی دچار صدمات و خسارات قابل توجهی شده است .در کشور ايران نيز
خسارات متعددي از ناحيه مخاطرات محيطی بر سازهها و تأسيسات صنعت برق تحميل شده که بررسی
سوابق آنها میتواند در توجيه ضرورت شناسايی مخاطرات براي بازيگران و ذينفعان مربوطه و جهتدهی
فعاليتهاي مورد نياز اين حوزه ،مفيد واقع گردد.
در اين گزارش ،سوابق ثبتشده در انواع منابع در دسترس شامل گزارشها ،منابع خبري و  ...در مورد
خسارات و خرابیهاي ايجاد شده در بخشهاي مختلف صنعت برق در اثر وقوع انواع مخاطرات جوي،
جستجو و به تفکيك نوع مخاطره ارائه شده است .در هر مورد سعی شده تا پیآمدهاي حاصل از خرابیهاي
ايجاد شده در صنعت برق (خسارات اقتصادي ،ميزان قطعی برق و  )...نيز ذکر گردد[.]4
نتایج
 -1اموشي و

عي ش که بر در ا ر باد و توفان

 30 oاردی شت 1380
قطعی برق روز  30ارديبهشت تقريباً در تمام ايران رخ داد .خاموشی برق شهرهاي اصفهان ،شيراز ،تبريز،
کرمانشاه ،قزوين و همدان را تا چندين ساعت دربرداشت .در کالن شهر تهران مترو متوقف شد و مسافران
درخطوط راهآهن زيرزمينی گرفتار شدند .علت قطع برق نتيجه چسبيدن خطوط انتقال برق در اثر هواي
بسيار گرم بوده است.
 12 oرداد  1393ت ران
در خرداد  1393توفان شديدي در تهران رخ داد که به گزارش سازمان هواشناسی در اطراف فرودگاه مهرآباد
سرعت آن به  130کيلومتر در ساعت رسيد .در اثر وقوع اين رخداد با آسيب به دکلهاي فشار قوي شبکه
توزيع برق و شبکه اينترنت در برخی مناطق شهر تهران قطع شد .شدت باد سبب فروريختن ديوار چندين
ساختمان و سقوط دهها درخت شد و  5کشته و  30مجروح بر جاي گذاشت (شکل .)3
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شکل  :3توفان ت ران  12رداد 1393

 8 oب من  1395اهواز
در تاريخ  8بهمن  1395ودر پی وقوع توفانی با شدت  60کيلومتر در ساعت در اهواز  30خط فشار متوسط
برق قطع شد 14 .خط مربوط به ايستگاههاي زرگان و پرديس و بقيه در نقاط مختلف شهر پراکنده بودند .در
اثر وقوع اين توفان شعاع ديد به  50متر و ميزان گرد و غبار به بيش از  66برابر حد مجاز رسيد .علت
قطعشدن برق برخی مناطق اهواز به علت تداخل شاخ و برگ درختان با شبکه برق و برخورد سيمها با
يکديگر ،بريدگی سيم در برخی نقاط را ايجاد بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی خوزستان ،گرد و غبار
کاهش داده و سرعت باد  60کيلومتر در ساعت است.
 25 oفروردین  1396اردبیل
وقوع توفان در  25فروردين  1396در اردبيل باعث ايجاد گرد و خاك ،قطعی برق ،شکستگی درختان و
سيل در برخی مناطق اين استان شد .اين توفان در مشکينشهر با شدت  130کيلومتر در ساعت باعث
خسارات زيادي در اين منطقه شد و روند تردد وسايل نقليه و عبور شهروندان در مشکينشهر را مختل کرد.
بر اثر وزش باد شديد آب بسياري از رودخانههاي اردبيل نيز باال آمد و سيل برخی مناطق را فرا گرفت.
 24 oمرداد  1396گچساران
تندباد شديد  24مرداد  1396خورشيدي در شهرستان گچساران ،خسارات فراوانی به شبکه توزيع برق وارد
کرده است .مسير اصلی اين تندباد محدوده فرودگاه شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران و برخی
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روستاهاي اطراف اين شهر بوده است که سبب شده بسياري از درختان در اين مسير از ريشه کنده شده و از
سويی برخی از پايههاي برق در اين مسير نيز سقوط کند.
 -2اموشي و

عي ش که بر

در ا ر گرد و غ ار

 23 oب من  1395وزستان
در  23بهمن  1395به دليل وقوع گرد غبار و رطوبت باال  80درصد از خطوط برق استان خوزستان از مدار
خارج شد .بر اثر اين پديده و اتصال در تأسيسات توليد و انتقال برق ،خاموشی در چند شهر استان اتفاق
افتاد که به دنبال قطع برق و آب ،خطوط تلفن نيز در برخی از نواحی قطع شد 1400 .مگاوات خاموشی در
اهواز ،جنوب استان خوزستان و در جنوب شرق استان به وجود آمد و پنج نيروگاه شامل نيروگاههاي رامين،
زردان ،خرمشهر ،آبادان و ماهشهر از مدار خارج شد .گرد و غبار به امالح و ترکيب همزمان با رطوبت هوا،
مانند يك رسانا عمل کرده و موجب اتصالی در رلههاي حفاظتی در تأسيسات میشود .در واقع رلههاي
حفاظتی براي جلوگيري از آتشسوزي به صورت الکترونيکی از مدار خارج شده و موجب قطع برق خطوط
انتقال میشود (شکل  .)4بنا به گزارش شرکت برق منطقهاي خوزستان ،بخشی از هزينههاي ناشی از اين
واقعه بالغ بر  9000ميليون ريال میباشد .همچنين خسارت مالی غيرمستقيم حاصل از اين رويداد به دليل
عدم امکان فروش نفت در اثر قطع برق به مدّت  24ساعت برابر  42ميليون دالر برآورد شده است.

شکل  :4ا ر گرد و غ ار بر م رهها و بوشی گهاي
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 -3اموشي و

عي ش که بر در ا ر بارش سیالبي برف و باران و تگرگ

 oاسف د  1392ن دان
بارش نزوالت آسمانی در نهبندان استان خراسان جنوبی ،در اسفند ماه سال  1392سبب آبگرفتگی معابر
شهري و جاري شدن سيالب در مسير رودخانهها شد به حدي که در بعضی از مسيرها امکان تردد خودروها
در جادهها وجود نداشت .همچنين جاري شدن سيل در چندين نقطه سبب سقوط چند فاصله از شبکه و در
مسيرهاي متعددي نيز سبب شستهشدن پاي تيرها شده است .در اثر وقوع اين سيل حدود  4ميليارد و 300
ميليون ريال به تأسيسات برق اين شهرستان خسارت وارد شد.

شکل  :5شستهشدن پایه تیرهاي بر در ا ر و وع سیل در راسان ج وبي در سال 1392

 oتیر  1394ت کابن
در اثر سيل تيرماه سال  1394در منطقه سه هزار تنکابن ،به  18اصله تير و يك دستگاه ترانس آسيب جدي
وارد شد و موجب قطع برق  25روستاي منطقه گرديد .تعدادي از اين آسيبها در شکل  6مشاهده میشود
همچنين سيل در منطقه غرب مازندران ،به شبکه برق شهرهاي نوشهر و عباسآباد نيز خساراتی وارد کرد.
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(الف)

(ب)
شکل :6

دهشدن و شکستگي در تیرهاي بر در ا ر و وع سیل در ت کابن سال ( 1394الف و ب)
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 20 oآبان  1394ج رم
بارش شديد سبب قطع برق  10روستاي بخش جهرم مرکزي در  20آبان  1394شد« .ازك»« ،موردك»،
«تشك»« ،سه چاه»« ،چاه تيز»« ،گچ برو»« ،بيدکوه»« ،خاور» از جمله روستاهايی بود که برق آنها قطع شد.
آبگرفتگی معابر عمومی «کناردان» و همچنين قطعی خطوط تلفن همراه و آب روستاي «مانيان» در بخش
مرکزي شهرستان جهرم از ديگر پيامدهاي اين باران سيالبی بود .آبگرفتگی روستاهاي «گلدامچه» و
يوسفآباد ،تخريب جاده «چنار سوخته» ،تخريب قسمتی از پل ورودي «گلدامچه» ،آسيبديدگی سد «چاه
مرواريد» ،چهار مورد تخريب باغها و هفت مورد تخريب منازل از جمله خسارات وارده به بخش «کرديان»
اين شهرستان است .همچنين بخشی از خطوط انتقال آب شرب روستاي «چهار طاق» و بخشی از شبکه آب
شرب روستاي «کوشکسار» در بخش «سيمکان» جهرم تخريب شد .تخريب جادههاي فرعی احداث شده در
اين بخش ،تخريب بخشی از پل ورودي روستاي «گودراع» از ديگر خسارات وارده به اين بخش بوده است.
آبگرفتگی  150منزل در بخش «سيمکان» جهرم و ريزش  30ديوار و سقف همراه بود .اما خوشبختانه در
بخش «خفر» هيچ گونه خسارتی گزارش نشد.
 13 oدي ماه  1394م اباد
برف و کوالك شديد در مسير مهاباد -سردشت تا ارتفاع  2متر و انباشت آن در بعضی مناطق تا ارتفاع  3تا
 6متر و وزش تندباد ،سبب شد برق  105روستاي اين شهرستان قطع شود؛ که علت آن پارگی سيم و
شکستگی پايهها عنوان شد.
 28 oفروردین  1395مش د
بارش شديد باران و تگرگ در مشهد موجب بروز بيش از  100حادثه از جمله سقوط درخت ،آبگرفتگی و
سقوط اجسام و به محاصره درآمدن شهروندان بر اثر جاري شدن سيالب در سطح شهر شد .در شامگاه
آبگرفتگی معابر و به خاموشی بردن برخی از مناطق شهر به ويژه حرم مطهر رضوي همراه بود.
 oفروردین  1395جاده زنجان – ارم
در اثر بارش باران در فروردين سال  1395و جاري شدن سيل در مسير رودخانه سولوچايی واقع درمنطقه
جاده زنجان -طارم ،شبکههاي بيست کيلوولت توزيع برق دچار آسيب شدند و  600متر از شبکه و  7اصله
تير سيمانی و چوبی دچار خسارت گرديدند (شکل .)7
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رابي تیرهاي بر در ا ر و وع سیل در زنجان سال 1395

 1 oآ ر  1395بس ام
در  1آذر  1395در اثر ريزش برف سنگين و در پی آن يخزدگی بر روي سيمهاي شبکه توزيع برق در منطقه
کوه قاسم بسطام استان سمنان با شکستگی دو پايه و قطعی برق همراه بود (شکل .)8

شکل  :8ریزش برف س گین 1آ ر  1395بس ام
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 6 oدي  1395گیالن
در  6دي ماه  1395در گيالن در اثر بارش سنگين برف و کوالك اختالل در خطوط اتقال برق رخ داد و
دکلهاي انتقال برق زير برف و بار سنگين دچار خسارت شدند (شکل .)9

شکل  :9بارش س گین برف و والک  6دي  1395گیالن

 11 oدي  1395پیرانش ر
در اثر بارش برف سنگين تا ارتفاع  2متر در  11دي  1395و در پی آن وقوع يخزدگی ،برق در شهر
پيرانشهر و  143روستاي آن قطع شد .در مسيرهاي کوهستانی اين شهرستان قطر يخ به  70سانتیمتر رسيد و
همين امر سبب شد تا خطوط  132کيلوولت در طول  115کيلومتر ،که عمدتاً مسير کوهستانی را شامل
میشد ،دچار يخزدگی شود (شکل .)10

شکل  :10برف س گین  11دي  1395پیرانش ر
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 11 oدي ماه  1395جیرفت
در  11دي ماه  1395شهرستان جيرفت به دليل ريزش باران سنگين و جاري شدن سيل و تخريب تيرهاي
برق ،دچار قطعی برق شد.
 oب من ماه 1395ش ر بابک
بر اثر بارندگیهاي گسترده در بهمن ماه سال  ،1395در حدود  200ميليون تومان خسارت به تأسيسات برق
شهر بابك وارد شد .اين خسارات بيشتر به تيرها و ترانسهاي برق بوده است که به علت باد و يا سيالب
شکسته و يا از جاي خود در آمدهاند (شکل .)11

شکل  :11شکستگي و ج شدن تیرهاي بر در ا ر و وع سیل در ش ر بابک در سال 1395

 15 oب من  1395گیالن
بارش برف با ارتفاع  50سانتیمتر و خارجشدن  60فيدر  20کيلوولتی از مدار ،در اثر آن ،سبب شد شهرهاي
رشت ،انزلی ،الهيجان و بخشهايی از آستانه اشرفيه در خاموشی فرو روند.
 25 oب من  1395مالیر
پس از گذشت چند ساعت ريزش برف سنگين در  25بهمن ماه  95در مالير سبب شد به علت سقوط و
شکستن  6دکل برق سقوط کرده ،و کل شهر در خاموشی فرو برود .خاموشی که چهار روز به طول انجاميد
و به دنبال خود ،مردم اين شهرستان را با مشکالتی همچون قطعی مقعطی آب ،عدم دسترسی به راههاي
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ارتباطی و روستايی ،اختالل در شبکههاي مخابراتی و اينترنت و کاهش خدمات سوخترسانی مواجه کرد.
در اين بحران تنها در حوزه برق ،بيش از  40ميليارد ريال خسارت به شبکه برق مالير وارد شد و 450
کيلومتر شبکه برق اين شهرستان خسارت ديد (شکل .)12

شکل  :12برف س گین مالیر در 25ب من 1395

 30 oب من  1395مراغه
در اثر برف سنگين و کوالك سبب اُفت فشار آب در  40روستا و قطعی برق در  34روستا از شهرستان
مراغه شد 3000 .نفر در خاموشی قرار گرفتند.
 30 oب من  1395راسان ج وبي
در اثر ريزش سنگين باران و جاري شدن سيل و طغيان رودخانهها برق روستاها در خراسان جنوبی قطع
شد 20 .روستاي شهرستان بيرجند که شامل خراشاد ،سورك ،بهدان ،بهلکرد و حدود  15روستا در جنوب
بيرجند و همچنين  6روستا در قائن ،روستاي حيدر آباد نهبندان و روستاي مختاران شهرستان سر بيشه از
روستاهايی هستند که با قطعی برق مواجه شدند.
 13 oاردی شت  1396سلماس
در اثر بارش شديد باران ،تگرگ و توفان 13 ،ارديبهشت  1396در سلماس و آبگرفتگی معابر ،برق مناطقی
از اين شهرستان قطع شد.
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 24 oتیرماه  1396ایرانش ر
در اثر بارش سنگين و سيالبی در  24تيرماه در شهرستان ايرانشهر و در پی آن شکستن بيش از  70تير برق،
مناطق بسياري از اين شهرستان ايرانشهر و بَمپور قطع شد .در مجموع  50روستا در خاموشی فرو رفتند.
 21 oمرداد  1396آزاد ش ر
در اثر وقوع بارش سنگين و سيل در شهرستان آزاد شهر و خسارت به تيرهاي برق ،سبب قطع برق در
روستاهاي باالدست شد.
 -4اموشي و

عي ش که بر در ا ر آتشسوزي

 7 oمرداد  1396آمل
در  7مرداد  1396خورشيدي در اثر آتشسوزي پست برق منطقه نساجی بابکان باعث قطعی برق سراسري
در شهرستانهاي آمل ،محمودآباد و نور در دماي  38درجه شد .قديمیبودن يك ترانس برق و نيز استفاده
بيش از حد ظرفيت از اين پست برق علت اصلی آتشگرفتن برق بابکان آمل بوده است .اين قطعی برق
سبب شد حدود  700هزار نفر از شهروندان آمل ،محمودآباد و نور در خاموشی به سر بردند(شکل .)13

شکل  :13آتشسوزي پست بر در 7مرداد  1396در مازندران
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 28 oرداد  1396اهواز
در اثر وقوع گرماي شديد به علت باالرفتن مصرف برق ،ظرفيت بار ترانسهاي شرق اهواز به طور کامل پر
شد و فشار زيادي بر اين ترانسها وارد شد و در پی آن سر کابل خروجی  32کيلوولت و ترانس سپيدار
دچار آتش سوزي شد و شهر در خاموشی فرو رفت .با افزايش تقاضا ،افزايش بار مصرف و بار شبکه سبب
شد به تجهيزات ايستگاه تغذيه در مناطق باهنر ،مستغالت 100 ،دستگاه 254 ،دستگاه ،نبوت ،رسالت ،ايثار،
منازل ترابري ،ستايش ،صادقيه ،منازل راه کربال ،سپيدار ،شهروند ،فاز  ،2فاز  5پاداد ،مهديس آسيب وارد
شود و خساراتی را به وجود آورد.

شکل  :14آتش سوزي ترانس پست سپیدار در وزستان در ا ر موج گرما 1396

 -5اموشي و

عي ش که بر در ا ر گرماي شدید

در پی وقوع گرماي شديد و افزايش نياز به سيستمهاي خنكکننده تقاضاي انرژي باالرفته و با افزايش
مصرف و فشار بر شبکه در برخی نواحی قطعی برق اتفاق میافتد که سالمت و آسايش انسان را به خطر
میاندازد .در ادامه برخی از نمونههايی که در اثر اين امر رخ دادهاند آورده میشود.
 8 oرداد 1396

ر د

در اثر وقوع گرماي شديد و رسيدن دما به  50درجه سانتیگراد سبب شد براي چندين روز بخصوص در
ساعات ميانی روز به طور مکرر برق در شهرستان قصرقند قطع شود و شهروندان را دچار مشکل کند.
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 17 oرداد  1396سیستان و بلوچستان
وقوع گرماي بیسابقه (در  40سال اخير) در سيستان و بلوچستان سبب شد به طور مکرر در ساعات روز و
شب برق قطع شود و اهالی را دچار مشکل کند.
 25 oرداد  1396آبادان
وقوع گرماي  50درجهاي در آبادان سبب قطعی برق در ساعات متفاوت روز و شب شد.
تحلیلها
بر اساس گزارش حوادث رخداده در صنعت برق ناشی از مخاطرات جوي در بازه سالهاي  1380الی
 1396که در بخش قبل ارائه شد ،بالغ بر  5حادثه در اثر باد و توفان 1 ،حادثه در اثر گرد و غبار 18 ،حادثه
در اثر بارش باران و سيل و برف 2 ،حادثه در اثر آتش سوزي و  3حادثه در اثر گرماي شديد در بخشهاي
مختلف صنعت برق (عمدتاً در انتقال و توزيع) به وقوع پيوستهاند .فهرستی از مهمترين حوادث مذکور در
جدول زير ارائه شده است.
جدول  :1ف رست م مترین حوادث رخ داده در ص عت بر
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همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،مهمترين حوادث ناشی از مخاطرات جوي کشور ،در
بخشهاي انتقال و توزيع رخ دادهاند و از اين رو میتوان نتيجه گرفت که بخشهاي انتقال و توزيع نسبت
به توليد (نيروگاهها) نسبت به مخاطرات جوي داراي آسيبپذيري باالتري میباشند .البته بخشی از اين
نتيجه میتواند ناشی از عدم ارائه يا دسترسی به گزارشهاي خسارات در بخش توليد باشد .همچنين به
لحاظ فراوانی وقوع ،حوادث ناشی از بارش (باران و سيالب حاصل از آن و برف) در رتبه اول و پس از آن،
حوادث ناشی از باد و توفان در رتبه دوم قرار دارند .از نظر ميزان خسارات مالی بر اساس اطالعات موجود،
حوادث ناشی از بارش و باد به ترتيب در ردههاي اول و دوم قرار دارند .البته از نظر تأثيرات اجتماعی،
رسانهاي و امنيتی ،حادثه گرد و غبار در خوزستان داراي بازتاب وسيعتري نسبت به ساير حوادث میباشد.
نتیجهگیري
زيرساختها و سامانهها در طول عمر بهرهبرداري خود در معرض انواع مخاطرات قرار دارند .در راستاي
تأمين قابليت اطمينان و ايمنی انرژي و کاهش انواع صدمات و خسارات حاصل از تخريب يا عدم عملکرد
سازهها و سامانههاي صنعت برق ،طراحی سازههاي جديد براي پايداري و دوام در برابر مخاطرات مختلف
و ارزيابی سامانهها و سازههاي موجود براي حفظ سطح ايمنی آنها ضروري است .بدين منظور ،شناسايی
انواع مخاطرات آسيبرسان به سازهها و سامانهها و تعيين ويژگیها و مشخصات آنها بصورت کمی ،مورد
نياز میباشد .از طرف ديگر ،با توجه به پتانسيل ايجاد شرايط بحرانی ناشی از وقوع مخاطرات محيطی،
شناسايی و تعيين مشخصات انواع مخاطرات و پيشبينی آنها در آينده دور و نزديك به منظور برنامهريزي
براي انجام فعاليتهاي مرتبط با مديريت بحران ،ضروري است .در راستاي شناخت نحوه تأثير و
آسيبپذيري صنعت برق در برابر انواع مخاطرات تهديدکننده آن ،بررسی سوابق خسارات وارده بر
بخشهاي مختلف صنعت برق در گذشته بسيار مفيد و آموزنده است .در اين گزارش ،سوابق ثبت شده در
انواع منابع در دسترس شامل گزارشها ،منابع خبري و  ...در مورد خسارات و خرابیهاي ايجاد شده در
بخشهاي مختلف صنعت برق در اثر وقوع انواع مخاطرات جوي و پیآمدهاي آنها ،جستجو و به تفکيك
نوع مخاطره ارائه شده است .با بررسی سوابق حوادث میتوان دريافت که بطور کلی بخشهاي انتقال و
توزيع در برابر مخاطرات جوي داراي آسيبپذيري بيشتري میباشند .همچنين فراوانی وقوع و ميزان
خسارات ناشی از مخاطرات گروه بارش (باران ،سيل ،برف و  )...بر شبکه برق بيشتر از ساير انواع
مخاطرات است.
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چکیده :يکی از دغدغههاي اصلی هر کشور تالش براي تأمين ايمنی افراد در مواجهه با بالياي طبيعی میباشد .در اين راستا،
شناخت و بررسی مخاطرات گامی مهم جهت نيل و دستيابی به اين هدف محسوب میشود .بررسیهاي شناخت خطر به طور
معمول شامل مکانيابی و تهيه نقشه پهنهبندي محلهاي خطر میباشند و اينگونه نقشهها مکانهايی را که احتمال وقوع
بحرانهاي طبيعی در آنها وجود دارد را بطور مشخص تعيين مینمايند .هدف از گزارش حاضر آن است که با بررسی سابقه
مطالعات پيشين در تعدادي کشور منتخب در حوزه شناسايی و پهنهبندي مخاطرات زمين مرتبط با صنعت برق ،از تجربيات و
مطالعات آنها در اين زمينه استفاده گردد .براي اين منظور ،ابتدا معيارهايی جهت شناسايی و رتبهبندي کشورهاي مختلف دنيا
تعريف میشود .سپس براساس اين معيارها ،کشورهاي مختلف امتيازدهی شده و سرانجام با توجه به امتياز نهايی کسب شده،
کشورهاي مقصد جهت انجام مطالعه تطبيقی در حوزه پهنهبندي مخاطرات زمين انتخاب میشوند .در ادامه ،کشورهاي انتخاب
شده به عنوان هدف به لحاظ مطالعات صورت گرفته در آنها در خصوص شناسايی و پهنهبندي مخاطرات زمين مورد بررسی
قرار میگيرند .در پايان نيز خالصهاي از مهمترين مطالب ارائه شده ،در قالب يك جمعبندي بيان میگردد.

لیدوا ه :مخاطرات زمين ،سازههاي صنعت برق ،مطالعه تطبيقی ،مدلهاي پهنهبندي.
م دمه
بالياي طبيعی و مخاطرات زمينی هر ساله خسارات زيادي را به منابع مالی و انسانی در سراسر دنيا وارد
میسازند .يکی از اقدامات اوليه براي کاهش خسارات احتمالی ناشی از وقوع اين مخاطرات و مديريت
بحران آن است که بوسيله تعيين ميزان حساسيت اراضی به مخاطرات مذکور و شناسايی مناطق مستعد،
موجبات شناخت مناطق امن براي گسترش جادهها ،مسيرهاي انتقال نيرو و سکونتگاهها را فراهم نمود .از
جمله راههاي شناسايی مناطق حساس و مستعد مخاطرات زمينی ،استفاده از تکنيكهاي پهنهبندي است .اين
تکنيكها شامل تقسيمبندي سطح زمين به مناطق مجزا و رتبهبندي اين مناطق بر اساس درجه واقعی يا
پتانسيل خطر ناشی از بروز بالياي زمينی میباشند .در واقع پهنهبندي خطر يك مخاطره زمينی ،احتمال نسبی
وقوع اين پديده را در يك منطقه براساس ويژگیهاي محيطی آن ناحيه مشخص میکند .براي پهنهبندي
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پارامترهاي مشخصه مخاطرات زمين در سطح کشور ،يك رويکرد ،بررسی مطالعات صورت گرفته و
روشها و مدلهاي پهنهبندي مورد استفاده در تعدادي کشور منتخب میباشد .از طرفی تصميمگيري در
رابطه با انتخاب کشورهاي مقصد ،مستلزم آن است که يکسري پارامترها و ويژگیهاي مطالعه شوند .لذا در
اين گزارش ابتدا مؤلفههاي مناسب جهت انتخاب کشورهاي مقصد به منظور انجام مطالعه تطبيقی در حوزه
پهنهبندي مخاطرات زمين مؤثر بر سازههاي صنعت برق شناسايی شده ،سپس کشورهاي انتخاب شده بر اين
مبنا معرفی میگردند و در انتها ،مطالعات و برنامهريزيهاي انجام گرفته در اين کشورها در حوزه شناسايی
و پهنهبندي مخاطرات زمين تأثيرگذار بر سامانههاي صنعت برق از ديدگاهها و با اهداف مختلف مورد
بررسی قرار میگيرند .با توجه به اهداف در نظر گرفته شده ،اين گزارش در  5بخش ارائه میگردد .در
بخش اول ،فاکتورهاي موثر در انتخاب کشورهاي مقصد بررسی شده و در بخش دوم ،امتيازات کشورهاي
مختلف برمبناي معيارهاي در نظر گرفته شده محاسبه شده و کشورهاي برتر به لحاظ امتياز کسب شده
بعنوان کشورهاي مقصد جهت مطالعه تطبيقی انتخاب میگردند .در بخش سوم ،روشها و مدلهاي مورد
استفاده براي پهنهبندي پارامترهاي مشخصه مخاطرات زمين در سطح کشور ،در مستندات کشورهاي منتخب
بررسی شده و در بخش چهارم به تحليل و جمعبندي مطالعات صورت گرفته در کشورهاي منتخب در
زمينه شناسايی و پهنهبندي مخاطرات زمين پرداخته و در پايان ،مهمترين نتايج حاصل از اين بررسیها در
قالب يك جمعبندي ارائه میگردد.
فا تورهاي مورد استفاده براي انت اب شورهاي م

د

به منظور انتخاب کشورهاي مقصد جهت مطالعه تطبيقی نياز به تعريف مؤلفههايی است که بر مبناي آنها
بتوان کشورهاي مورد نظر را شناسايی کرد .با توجه به اينکه از اهداف مهم مطالعه تطبيقی ،بررسی و آشنايی
با روشها و مدلهايی است که در ساير کشورها جهت پهنهبندي مخاطرات زمين تهديدکننده سازههاي
صنعت برق مورد استفاده قرار میگيرند ،لذا منطقی است که اولين و اصلیترين فاکتور براي تعيين
کشورهاي مقصد ،مؤلفه شباهت مخاطرات زمينی در نظر گرفته شود .براي اين منظور ،الزم است در ابتدا
انواع مخاطرات زمين موجود در ايران شناسايی شده ،و سپس کشورهايی که داراي مخاطرات مشابه با ايران
میباشند ،تعيين گردند .بعالوه ،بدليل آنکه نقشههاي پهنهبندي بصورت توزيع جغرافيايی پارامترهاي
مشخصه مخاطرات در سطح کشور ارائه میشوند ،در نتيجه عالوه بر نوع مخاطره ،فاکتورهايی همچون
شدت مخاطره ،فراوانی رخداد مخاطره ،و پيامدهاي حاصل از وقوع مخاطره (شامل خسارات جانی و مالی)
نيز ،میتوانند ساير پارامترهاي مؤثر جهت يافتن کشورهاي مشابه با ايران بر مبناي اين معيار را تشکيل دهند.
الزم به ذکر است که طبق مطالعات جامع صورت گرفته در مرجع ] 11 ،[1گروه مخاطره :زمينلرزه (شامل
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زلزله ،روانگرايی ،و گسلش) ،زمين لغزش (شامل ناپايداري شيروانی و زمينلغزش ،و گسترش جانبی)،
فرونشست ،خاكهاي خورنده ،خاكهاي مسالهدار ،خاكهاي فروريزشی ،خاكهاي تورمی ،خاكهاي
واگرا ،فرسايش ،کارستیشدن ،و آتشفشان داراي بيشترين سهم آسيبرسانی به سازههاي صنعت برق بوده و
عمده مخاطرات زمين در ايران را تشکيل میدهند .از ديگر عوامل مهم در انتخاب کشورهاي مقصد جهت
مطالعه تطبيقی ،ميزان پيشرو و پيشرفتهبودن آنها در جهت مقابله با مخاطرات طبيعی میباشد .بطور کلی،
يك حادثه يا مخاطره طبيعی زمانی تبديل به يك فاجعه يا بالي طبيعی میشود که موجب تحميل تلفات و
خساراتی به جوامع و فعاليتهاي انسانی گردد .اگر چه نمیتوان از وقوع مخاطرات مرتبط با زمين
جلوگيري کرد ،ولی میتوان به کمك برنامهريزيهاي قبلی (مانند پيشبينی شدت وقوع ،زمان وقوع ،و
شدت آسيبرسانی مخاطرات ،و بهرهگيري از سيستمهاي هشدار) و همچنين آمادگی براي انجام اقدامات
اضطراري ،آثار و عواقب فاجعهآميز اين مخاطرات را کاهش داد .بنابراين ،هر چه توانايی يك کشور جهت
مقابله با فجايع و باليا بيشتر باشد ،میتوان انتظار داشت که مطالعات صورت گرفته در آن کشور جهت
پيشبينی مخاطرات در آينده ،گستردهتر ،و برنامههاي تدوين شده جهت مديريت ريسك و بحران در
صورت مواجه با مخاطرات ،جامعتر باشد .بر اين اساس ،نياز به تعريف شاخصی میباشد که بتواند اين
پيشرفتگی را کمی کرده و از طرفی قابل محاسبه و مقايسه در کل کشورها باشد .براي اين منظور ،در گزارش
حاضر از تعريف شاخص مديريت بحران  [2] INFORMبدليل در نظر گرفتن مجموعهاي جامع و کامل از
پارامترها کمك گرفته شد .شاخص ياد شده داراي پارامترهاي بسياري در زمينههاي اجتماعی ،اقتصادي،
سياسی ،طبيعی و انسانی میباشد که در هر گروه از طريق لحاظکردن زيرعاملهاي مؤثر و تعريف معيارهاي
مختلف ،در نهايت نمرهاي را براي ميزان خطرپذيري کشورها محاسبه میکند .از آنجايی که لحاظکردن همه
اين موارد با هدف پژوهش پيشرو تناسب نداشت با نظر خبرگان در اين زمينه ،از مجموعه کل پارامترهاي
لحاظ شده در محاسبه شاخص  INFORMتنها با استفاده از مقادير دو زير شاخه «عدم توانايی مقابله» و
«مخاطرات طبيعی» ،و تقسيمکردن آنها بر هم شاخص جديدي متناسب با هدف پژوهش تعريف شد؛
بطوريکه هر چه ميزان اين شاخص در کشوري کمتر باشد ،نشاندهنده آن است که آن کشور به لحاظ مقابله
با مخاطرات طبيعی پيشرفتهتر است .در بررسی کشورها جهت انتخاب کشورهاي مقصد ،آنچه که در نهايت
تعيينکننده میباشد ميزان دسترسی به مستندات يك کشور در حوزههاي مرتبط با شناسايی مخاطرات،
پهنهبندي آنها ،و مديريت بحران میباشد .اين مستندات میتوانند شامل مجموعه مقاالت ،گزارشها،
نقشههاي پهنهبندي ،و اسناد منتشر شده در حوزههاي ياد شده باشند .بدين ترتيب ،در دسترسبودن مطالعات
يك کشور به عنوان سومين مؤلفه مناسب براي بررسی دقيقتر کشورهاي مقصد جهت مطالعه تطبيقی در
نظر گرفته شد .با تعيين فاکتورهاي مؤثر در انتخاب کشورهاي مقصد ،مرحله بعد امتيازدهی و رتبهبندي
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کشورها بر مبناي اين معيارها میباشد .اما پيش از آن الزم است خود اين معيارها وزندهی شوند .براي اين
منظور با مشورت و نظر خبرگان در اين زمينه هر يك از سه مؤلفه انتخابی« :مشابهت مخاطرات زمين»،
«پيشرو و پيشرفته بود» ،و «دردسترس بودن مطالعات» ،براساس ميزان اهميت و نقش آنها در تعيين
کشورهاي مقصد وزندهی شدند؛ به نحوي که از مجموع  100امتيازي که بطور قراردادي به سه عامل
اثرگذار اختصاص داده شد ،هر يك از عوامل بدين ترتيب امتيازبندي شدند:
)1

براي مشابهت مخاطرات زمين امتياز  30( 45امتياز براي فاکتورهاي شدت مخاطره و فراوانی رخداد

آن ،و  15امتياز براي فاکتورهاي خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع مخاطره)
)2

براي پيشرو و پيشرفته بودن امتياز ،30و

)3

براي دردسترس بودن مطالعات امتياز .25

در ادامه ،نحوه محاسبه امتياز کسبشده توسط هر کشور ،و روند تعيين کشورهاي مقصد جهت مطالعه
تطبيقی در هر يك از گروه مخاطرات زمين حاکم بر کشور ايران ،مورد بررسی قرار میگيرد.
امتیازدهي به شورهاي م تلف و انت اب شورهاي برتر ج ت م العه ت ی ي
برمبناي معيارهاي در نظر گرفته شده در بخش قبل ،کشورهاي مختلف دنيا امتيازدهی شده و کشورهايی کـه
در مجموع هر سه مؤلفه :مشابهت مخاطره زمينی ،پيشرو و پيشرفتهبودن به لحاظ مواجه با بالياي طبيعـی ،و
دسترسی به اطالعات ،داراي بيشترين امتياز در هر يـك از  11گـروه مخـاطره زمـين :زلزلـه ،زمـينلغـزش،
فرونشست ،خاكهاي خورنده ،خاكهاي مسالهدار ،فروريزش ،تورم ،واگرايی ،فرسـايش ،کارسـتیشـدن ،و
آتشفشان بودند ،شناسايی شدند .بعنوان نمونه در مورد مخاطره زلزله ،براي شناسايی و امتيازدهی کشورهاي
مشابه با ايران به لحاظ شدت مخاطره از شکل  1و براي امتيازدهی آنهـا بـه لحـاظ شـاخص پيشـرفتگی از
گزارش ساالنه شاخص  INFORMدر سال  ،[2] 2017استفاده شد .محاسبه امتياز کشورهاي مورد مطالعه از
نظر معيار در دسترس بودن مطالعات نيز برمبناي مرجع ] [3که اسامی  30کشـور اول دنيـا بـه لحـاظ ميـزان
خروجی تحقيقاتی در حوزه مخاطره زلزله در طی سـالهـاي  1900-2010را منتشـر کـرده اسـت ،صـورت
گرفت .بدين ترتيب ،نمونه جدول امتياز محاسبه شده براي کشورهاي مختلف در گروه مخاطره زلزلـه بفـرم
جدول  1میباشد .با دنبالکردن روندي کمابيش مشابه ،جداول امتيازبنـدي کشـورها بـراي  10گـروه ديگـر
مخاطرات زمين نيز به تفکيك تهيه شدند .سپس طبق جدول  2در هـر يـك از گـروه مخـاطرات زمـين ،ده
کشور برتر به لحاظ امتياز کسب شده تعيين ،و برمبناي باالترين تعداد تکرار در گروههاي مختلف مخاطرات
زمين مرتب شدند .در مرحله بعد ،با توجه به پتانسيل خطر مخاطرات مختلف براي سازههاي صنعت برق و
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بر مبناي قضاوت مهندسی ،ضرايب اهميتی ( )Iبر مخاطرات موجود در هر کشور اعمال و امتياز نهـايی هـر
يك از آنها مطابق جدول  3محاسبه گرديد .در نهايت از بين  8کشور برتر بـه لحـاظ حـداکثر امتيـاز نهـايی
کسب شده ،کشورهاي زير بعنوان کشورهاي مقصد جهت مطالعه تطبيقی در هـر يـك از گـروه مخـاطرات
زمين انتخاب شدند:
 -1زلزله :چين ،امريکا ،مکزيك ،هند ،ژاپن ،ترکيه ،و روسيه
 -2زمين لغزش :چين ،امريکا ،مکزيك ،هند ،ايتاليا
 -3فرونشست زمين :چين ،امريکا ،مکزيك ،ژاپن ،ايتاليا
 -4خاكخورنده :چين ،امريکا ،مکزيك ،هند ،ترکيه ،و روسيه
 -5خاك مسالهدار :چين ،امريکا ،مکزيك ،هند ،ژاپن ،ترکيه
 -6فرسايش :چين ،امريکا ،ژاپن ،ايتاليا
 -7کارستیشدن :چين ،امريکا ،مکزيك ،ايتاليا
 -8آتشفشان :چين ،امريکا ،مکزيك ،ژاپن ،ايتاليا ،ترکيه

شکل  :1توزیع ج اني شتاب حدا ثر زمین ([4] )PGA
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جدول  :1امتیازدهي و رت هب دي شورها بر اساس م ا ره زلزله
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جدول  :2ده شور برتر به لحاظ امتیاز سب شده در گروههاي م تلف م ا رات زمین
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جدول  :3شورهاي برتر به لحاظ امتیاز ن ایي سب شده در مجموع انواع م تلف م ا رات زمین
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بررسي مدلهاي پ هب دي م ا رات زمین در شورهاي م ت ب
به طور کلی ،انواع نقشههاي پهنهبندي مرتبط با مخاطرات زمين شامل )1 :پهنهبندي وقوع )2 ،پهنهبندي
حساسيت ،و  )3پهنهبندي ريسك ،خطر يا آسيبپذيري ،میشوند .نقشه پهنهبندي وقوع ،پراکنش مخاطره
زمينی رخ داده در منطقه مورد مطالعه را نمايش میدهد ] .[5پهنهبندي حساسيت ،فرآيندي است که در طی
آن نقاط مختلف يك منطقه از نظر پتانسيل وقوع يك مخاطره در طبقات مختلف قرار میگيرند ] .[6در
پهنهبندي ريسك يا خطر يك مخاطره نيز ،به بررسی و ارزيابی خسارات مستقيم و غيرمستقيم ناشی از وقوع
آن در يك منطقه معين ،طی يکسال پرداخته میشود ] .[5با توجه به اينکه وقوع اغلب مخاطرات زمين
موجب ايجاد تغييراتی در سطح زمين میشوند ،لذا جهت تهيه نقشه پهنهبندي وقوع آنها میتوان از)1 :
مدارك و منابع موجود (مانند نقشههاي توپوگرافی ،مدلهاي ارتفاعی رقومی و  )2 ،)...مشاهدات و عمليات
صحرايی (نظير بازديدهاي ميدانی ،نقشهبرداري زمينی ،نصب ابزار دقيق ،انجام آزمايشهاي ژئوفيزيك و ،)...
 )3تکنيكهاي سنجش از دور (شامل عکسهاي هوايی ،تصاوير ماهوارهاي ،)... ،و  )4سيستمهاي اطالعات
جغرافيايی ( ،)GISاستفاده نمود ] .[7براي پهنهبندي حساسيت و ريسك مخاطرات زمين نيز بسته به نوع
مخاطره ،روشها و تکنيكهاي متفاوتی وجود دارد .براي مثال ،برآورد خطر زمينلرزه و پهنهبندي لرزهاي
معموالً به دو روش تعينی و احتماالتی انجام میگيرد ] .[8براي پهنهبندي خطر زمين لغزش از دو دسته
روشهاي :کيفی(ابتکاري يا تجربی) ،و کمی(شامل روشهاي آماري ،احتماالتی ،و ترکيبی) ،استفاده میشود
] .[9به منظور تشخيص و پايش مناطق نشست خيز ،تکنيكهايی همچون ترازيابی دقيق ،آزمايشهاي
ژئوفيزيك ،نصب ابزار دقيق ،حسگرهاي فيبر نوري ،سيستمهاي مکانيابی جغرافيايی ( ،)GPSو تداخل
سنجی رادار ،بکار برده میشوند ] .[10براي برآورد ميزان فرسايش خاك ،غالباً از مدلهاي تجربی نظير مدل
جهانی فرسايش خاك ] ،[11و براي شناسايی و پهنهبندي خاكهاي شور از نمونهبرداري و کارهاي
آزمايشگاهی ،و فناوريهاي سنجش از دور ،استفاده میگردد ] .[12تهيه نقشه پهنهبندي حساسيت و خطر
کارست نيز به وسيله روشهاي کمی (شامل روشهاي آماري ،احتماالتی ،و ترکيبی) ] ،[13, 14, 15, 16و
پهنهبندي خاكهاي مسالهدار به کمك انجام آزمايشهاي درجا و آزمايشگاهی صورت میپذيرد ] .[17در
ادامه ،به تعدادي از روشها و مدلهاي بکار گرفته شده در کشورهاي منتخب جهت تهيه انواع نقشه
پهنهبندي مخاطرات مختلف زمينی ،شامل نقشه پهنهبندي وقوع ،پهنهبندي حساسيت ،و پهنهبندي خطر،
اشاره میشود .اين اطالعات ،به ترتيب در جدول  4تا جدول  7خالصه شدهاند .بعالوه ،نمونهاي از نتايج
حاصل از اين مطالعات در کشورهاي مذکور جهت پهنهبندي انواع مختلف مخاطرات زمينی ارائه میگردد.
نتايج در قالب نقشههاي پهنهبندي ،به ترتيب در شکل  2تا شکل  5نمايش داده شدهاند.

29

ي گروه پژوهشي سازههاي ص عت بر
بروندادهاي ت
سال سوم شماره  4ب ار 1397

جدول  :1نمونهاي از روشهاي مورد استفاده در شورهاي م ت ب ج ت پ هب دي م ا ره زلزله ][7

جدول  :2نمونهاي از روشهاي مورد استفاده در شورهاي م ت ب ج ت پ هب دي م ا ره اکهاي متورم شونده ][7

جدول  :3نمونهاي از روشهاي مورد استفاده در شورهاي م ت ب ج ت پ هب دي م ا ره فرونشست زمین ][7
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جدول  :4نمونهاي از روشهاي مورد استفاده در شورهاي م ت ب ج ت پ هب دي م ا ره اکهاي شور ][7

شکل  :2ن شه پ هب دي لرزهاي حر ت زمین در تر یه []18
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شکل  :3ن شه یکپارچه م ا ره زمین ل زش و جریان واریزهاي در چین []19

شکل  :4مو عیت لي نواحي ارست حاصل از س گهاي ت یري و رب اتي در امریکا []20
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شکل  :5ریسک ساالنه فرسایش اک در ایتالیا []21

تحلیل و جمعب دي نتایج حاصل از بررسي مدلهاي پ هب دي م ا رات زمین در شورهاي م ت ب
بر مبناي مدارك و مستندات موجود ،نتايج حاصل از مطالعات انجام گرفته در کشورهاي هدف در حوزههاي
مرتبط با شناسايی و پهنهبندي انواع مختلف مخاطرات زمين را میتوان بصورت زير خالصه کرد ]:[7
 -1در مورد مخاطره زلزله ،در هر  8کشور منتخب چين ،امريکا ،مکزيك ،هند ،ژاپن ،ايتاليا ،ترکيه ،و روسيه،
پهنهبندي خطر لرزهاي در کل سطح کشور صورت پذيرفته است.
 -2در بين کشورهاي منتخب مورد بررسی در حوزه زمين لغزش ،در  5کشور چين ،امريکـا ،هنـد ،ژاپـن ،و
ايتاليا ،پهنهبندي وقوع ،حساسيت ،يا خطر زمين لغزش در سطح کـل کشـور ،و در سـاير کشـورهاي هـدف
(يعنی مکزيك و ترکيه) ،مطالعات پهنهبندي زمين لغزش در مقياس منطقهاي انجام شده است.
 -3در خصوص مخاطره فرونشست زمين ،دو کشور امريکا و ژاپن از جمله کشورهاي منتخبی هستند که در
آنها نقشه مناطق فرونشست کرده زمين ،در محدوده جغرافيايی کل کشور تهيه و ارائه شده است .اما بطـور
کلی در کشورهاي مورد بررسی در حوزه اين مخاطره ،تحقيقات صورت گرفته جهت ارزيابی و پهنـهبنـدي
آن عمدتاً در مقياس منطقهاي میباشند.
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 -4در بين کشورهاي مورد بررسی در حوزه مخاطره خاكهاي شور ،در کشور هنـد بـا اسـتفاده از تصـاوير
ماهوارهاي ،مشاهدات ميدانی ،و تکنولوژي  ،GISنقشه پهنهبندي خاكهاي شور در سطح کـل کشـور تهيـه
شده است .در ساير کشورهاي هدف نيز ،مطالعاتی جهت به نقشه درآوردن پهنههاي حاوي خاكهاي شـور،
در مقياسهايی کوچکتر از محدوده جغرافيايی ملی صورت گرفته است .بعالوه ،در برخی از ايـن کشـورها،
نظير چين ،امريکا ،مکزيك ،و روسيه ،نقشههايی که گستردگی منـاطق داراي خـاك شـور را در سـطح کـل
کشور نشان میدهند ،موجود میباشد.
 -5در مورد خاكهاي مسالهدار ،در کشورهاي منتخب چين ،امريکا ،و هند ،تحقيقاتی جهت شناسايی ،طبقه-
بندي ،و پهنهبندي خاكهاي متورم شونده در مقياس ملّی ،و در کشور ترکيـه در مقيـاس منطقـهاي صـورت
گرفته است .بعالوه ،در  4کشور چين ،امريکا ،مکزيك ،و هند ،نقشههايی که بصورت کيفی توزيع خاكهاي
متورمشونده در سطح کشور را نشان میدهند ،تهيه شده است.
 -6در حوزه فرسايش ،سه کشور منتخب چين ،ژاپن و ايتاليا ،مطالعاتی را در راستاي ارزيابی ميزان فرسايش
خاك و پهنهبندي آن در محدوده جغرافيايی ملی ،و دو کشور امريکا و هند تالشهايی را به منظور پيشبينی
وضعيت فرسايش خاك و به نقشه درآوردن آن در مقياس منطقهاي انجام دادهاند .بعالوه در کشـور هنـد بـا
استفاده از اطالعات بدست آمده از تصاوير ماهوارهاي و پروفيلهاي خاك ،نقشه کلی توزيع انـواع مختلـف
فرسايش خاك در سطح کل کشور تهيه شده است.
 -7در بين کشورهاي منتخب مورد بررسی در حوزه شناسايی و پهنهبندي مناطق کارسـت نيـز ،در  2کشـور
امريکا و مکزيك تحقيقاتی در محدوده جغرافيايی ملی ،و در کشورهاي چين و ايتاليـا مطالعـاتی در مقيـاس
منطقهاي انجام شده است .بعالوه در اين دو کشور تالشهايی هم جهت بـه نقشـه درآوردن توزيـع مکـانی
مناطق کارستی در سطح کل کشور صورت پذيرفته است.
جمعب دي و نتیجهگیري
در جهان امروز يکی از ارکان مهم توسعه اقتصادي ،خطوط انتقال نيرو يا سازههاي خطی با بازدهی مناسـب
هستند که به دليل طوالنیبودن و عبور از مناطق با ويژگیهاي زمينشناسـی متفـاوت ،ببيشـتر از سـازههـاي
متمرکز ،تحت تأثير مخاطرات زمينی قرار میگيرند و موجب خسارات جانی و مالی زيادي مـیشـوند .ايـن
خسارتها به دليل حذف يا بیتوجهی به متغيرهاي زمينشناختی و زمينريخت شناختی مؤثر بر اين سازهها
هنگام انتخاب مسير يا رعايتنکردن حريم آنها است .در اين راستا پهنهبندي مخـاطرات زمـين احتمـالی و
شناسايی مناطق پرخطر ضرورت يافته و از اهميت بااليی برخوردار است.
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در اين گزارش به منظور انجام مطالعات تطبيقی در حوزه پهنهبندي انواع مختلف مخاطرات زمين در سـطح
کشور ،پس از انتخاب تعدادي کشور مقصد ،روشها و مدلهاي مورد استفاده جهت ارزيـابی و پهنـهبنـدي
پارامترهاي مشخصه مخاطرات زمين در مستندات اين کشورها مورد بررسی قرار گرفتند .کشورهاي منتخب
براي اين منظور که شامل :چين ،امريکا ،مکزيك ،هند ،ژاپن ،ايتاليا ،ترکيه و روسيه میباشـند ،بوسـيله رتبـه
بندي کشورهاي مختلف دنيا برمبناي سه مؤلفه «مشـابهت مخـاطرات زمـين»« ،پيشـرو و پيشـرفته بـودن» و
«دردسترس بودن مطالعات» ،انتخاب شدند.
نتايج حاصل از اين بررسیها و مطالعات تطبيقی در کشورهاي هدف نشان داد:
 با توجه به فرم کلی و مبناي رياضی روشهاي کمی پهنهبندي ،در سالهاي اخيـر گـرايش محققـين بـه
سمت استفاده از اين روشها براي پهنهبندي انواع مختلف مخاطرات زمينی افزايش يافته است .در ايـن
بين ،روشهاي کمی نوين پهنهبندي ،نظير روش تحليل سلسله مراتبی ،شبکه عصبی مصـنوعی ،و  ...بـا
استقبال فراوانی مواجه شدهاند.
 سامانههاي هشدار سريع از چند دهه آخر قرن بيستم به بعد ،به مهمتـرين ابـزار کـاهش شـدت فاجعـه
تبديل شدهاند .ايجاد اين سامانهها میتواند کمك شايانی در زمينه مـديريت بحـران و شناسـايی سـريع
مخاطرات ناگهانی ،نظير شروع زمينلرزههاي خطرناك ،نموده و همين امر باعث رشد اين سامانهها شده
است.
 استفاده از فناوريهاي جديد ،بويژه تکنيكهاي سنجش از دور و تکنولوژي  ،GISدر حوزههاي مختلف
مطالعات مخاطرات زمينی ،شامل شناسايی ،پهنهبندي ،پايش ،پـيشبينـی ،و ايجـاد سـامانههـاي هشـدار
سريع ،به طور قابل مالحظه و با روند رو به رشدي در حال افزايش است.
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چکیده :از اواخر دهه  1980تاکنون مفهوم مواد و سازههاي هوشمند ،کنترل هوشمند (فعال) سازهها و سازههاي زنده بيشتر و
بيشتر در ذهن مهندسان جاي گرفته است .مفهوم مصالح و يا سازههاي هوشمند را میتوان گامی در انقالب اساسی وسايل
ساخت بشر دانست .مصالح هوشمند (مانند کامپوزيتهاي هوشمند و آلياژهاي حافظهدار شکلی) مواد انطباقی يا هوشمند
هستند که توانايیهاي ذاتی براي تحريك با محركهاي خارجی مانند رطوبت ،دما ،ميدان الکترومغناطيسی و فشار به منظور
بدستآوردن اثرات کاربردي مورد نظر را دارا میباشند .عالوه بر اين ،عملکرد طبيعی اين مواد پوياست و با تعامل با محيط
اطراف به صورت فوري پاسخ میدهند .در مقام تشبيه ،وجود مصالح هوشمند در سازهها مانند وجود سيستم اعصاب در بدن
انسان است .اين مواد هماکنون در صنايع هوافضا کاربرد دارند و انتظار میرود در آينده در سازههاي عمرانی بيشتر مورد
استفاده قرار گيرند .در اين مقاله ،بررسی انواع مصالح هوشمند در صنايع مختلف به ويژه در صنعت برق به همراه دستهبندي،
شناسايی و بررسی امکان استفاده از انواع مصالح و سيستمهاي هوشمندسازي سازههاي صنعت برق مورد نظر میباشد.

لیدوا ه :مصالح هوشمند ،آلياژهاي حافظهدار ،بتنهاي خود ترميمشونده ،سازههاي صنعت برق ،خطوط
انتقال نيرو
معرفي و تاری چه
هوشمند ،1باهوش ،2حساس 3همه براي تعريف ساختارها و مصالحی به کار میروند که شامل حسگرها و
محركها 4بوده و توانايی سازگاري با تحريکات خارجی مانند بارها و تحريکات محيط را دارند .ريشه
لغوي واژه هوشمند به کلمه التين  Intelligentiaو مشتق از واژه  Intelligereدر قرن چهاردهم بر میگردد
1. Intelligent
2. Smart
3. Adaptive
4. Actuators
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که به معناي انتخاب يا تشخيص است .مصالح هوشمند يك اصطالح جديد براي مصالح و فرآوردههايی
است که توانايی درك و پردازش رويدادهاي محيطی را داشته و نسبت به آن واکنش مناسب نشان میدهند.
به بيان ديگر اين مصالح قابليت تغييرپذيري داشته و قادرند شکل ،فرم ،رنگ و انرژي درونی خود را به طرز
برگشتپذير در پاسخ به تأثيرات فيزيکی يا شيميايی محيط اطراف تغيير دهند .اگر مصالح را به سه گروه
مصالح غير هوشمند ،نيمههوشمند و هوشمند طبقهبندي کنيم ،گروه اول يعنی مصالح غير هوشمند ويژگی
خاص باال را ندارند ،نيمه هوشمندها تنها قادرند در پاسخ به تأثيرات محيطی شکل و فرم خود را براي يك
بار يا مدت زمان اندکی تغيير دهند اما در مصالح هوشمند اين تغييرات تکرارپذير و قابل برگشت خواهد
بود.
مصالح هوشمند تحت عنوان مصالح انعطافپذير و تطبيقپذير نيز شناخته میشوند و اين به دليل ويژگی
خاص آنها در تنظيمنمودن خود با شرايط محيطی است .مصالح هوشمند در پاسخ به تأثيرات فيزيکی و
شيميايی محيط انعطافپذير بوده و مشخصههاي ظاهري و يا درونی خود را به صورت برگشتپذير تغيير
میدهند .اين مواد با عملکردي هوشمندانه در مقابل تغييرات محيط میتوانند مانند موجودات زنده خود را با
شرايط محيطی منطبق سازند .برخی از اين مواد ،هر نوع خدشه و خرابی در ساختار خود را پيشبينی کرده و
نقايص خود را برطرف میسازند .يك يا چند ويژگی اين مصالح مانند شکل ،ميزان سختی ،فرکانس و رنگ
آنها در يك حالت کنترلشده يا تحت اثر محرك به صورت قابل توجهی تغيير میکند.

شکل :1عملکرد م ال هوشم د نس ت به بر ي محرکهاي ارجي

سابقه تاريخی مواد هوشمند به  900سال قبل از ميالد و دوران کيمياگري باز میگردد .اگر چه در آن زمان
توانايی توليد طال وجود نداشت ،اما فعاليتهايی براي تغيير رنگ و خصوصيات فلزهاي مختلف انجام میشد
که میتوان بعضی از مواد مورد استفاده آنها براي ايجاد چنين تغييراتی را از مواد هوشمند به شمار آورد .در
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حال حاضر پيچيدهترين گروه از مواد و ساختارهاي هوشمند شامل محرکهها ،سنسورها ،قابليت پردازش
سيگنال و الگوريتمهاي کنترلی میباشد که اين قابليت را به مواد میدهند که به طور مستقل به عوامل محرك
خارجی پاسخ دهند .مواد هوشمند اين قابليت را خواهند داشت که عمليات مشخص را در پاسخ به تغييرات
در شرايط محيط به طور هوشمند انتخاب و اجرا نمايند [.]1
به عنوان نمونه  Alamو همکاران در سال  2008استفاده از مواد حافظهدار شکلی را در نواحی مفصل
پالستيك المانهاي تير ستون در سازههاي بتن مسلح ،براي کاهشدادن مشکل تغيير شکل ماندگار در حين
زمين لرزههاي قوي را با موفقيت مورد آزمايش قرار دادند .شکل زير شماتيکی از جزئيات يك المان تير
ستون شامل يك غالف اتصال پيچ و پرچ خاص براي متصلکردن ميلگرد  SMAبا ميلگردهاي فوالدي نشان
داده شده است [.]2

شکل :2جزئیات اجراي آلیا حافظه دار در محل ات ال تیر به ستون

در سال  ،2015استفاده از مبدل ،تحت تأثير کاربردهاي روزافزون در محصوالت الکترونيکی مختلف،
بيشترين استفاده در بازار جهانی مواد هوشمند را دارا بود با اين وجود ،انتظار میرود که باالترين نرخ رشد
مرکب ساالنه 1در طول دوره پيشبينی شده ،به دليل افزايش استفاده مواد هوشمند در کاربردهاي دفاعی،
هوافضا و صنعت مربوط به پوششهاي هوشمند باشد [.]3

 .1نرخ رشد مرکب ساالنه :به انگليسی ( )Compound annual growth rateاصطالح ويژهاي براي يك کسب و کار و سرمايهگذاري است که با
نسبت تصاعد هندسی ،نرخ ثابتی براي بازگشت سرمايه در يك دوره زمانی تعيين میکنند
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شکل :3ن ش عوامل مو ر در گسترش استفاده از مواد هوشم د []3

دستهب دي م ال هوشم د پر اربرد در سازهها
مصالح مورد استفاده معمول در سازه ساختمانها ،شامل چوب ،سنگ ،برنز ،فوالد ،آلومينيوم ،بتن ،کامپوزيت
و پالستيك است که اين مصالح به خودي خود هوشمند نيستند و هر کدام با توجه به خصوصيات خود
عملکرد مشخصی بر سازه دارند .استفاده از مصالح هوشمند در سازهها موجب بهينهشدن عملکرد سازه در
برابر رخدادهاي وارد شده بر سازه خواهد شد .مصالح هوشمند در صنعت عمران به دو صورت عمده
استفاده در معماري و استفاده در خود سازه میباشد که در اين بخش بيشتر تمرکز بر کاربرد اين مصالح در
خود سازه که صرفاً به سه نمونه آلياژهاي حافظهدار ،پيزوالکتريك و بتن خود ترميمشونده اشاره میشود.
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شکل  :4انواع م ال هوشم د پر اربرد در سازهها

آلیا هاي حافظهدار

1

آلياژهاي حافظهدار شکلی وقتی که در سازهها به کار میروند میتوانند به اشکال زير مورد کاربرد قرار
بگيرند:
 به عنوان جز غير فعال ،نيمهفعال و يا فعال براي کاهش لرزش سازه
 وقتی که از سيستم هاي کنترل غير فعال استفاده میشود ،از مزيت ميرايی آلياژهاي حافظهدار شکلی براي
کاهش پاسخ سازه و در نتيجه کاهش تغيير شکلهاي پالستيك ايجاد شده در سـازه در اثـر بارگـذاريهـاي
شديد ،به کار میرود:
 سيستمهاي جداگرهاي زمينی
 ميلگردهاي پلهاي بزرگراهها
 سيمهاي دستگاههاي ريسنترينگ
 سيستم هاي جداگرهاي فنري و سيستم هاي جداگرهاي تاندونی
 آلياژهاي حافظهدار شکلی در سيستمهاي کاهندهي انرژي مورد استفاده قرار میگيرند:
 بادبندهاي قابهاي سازهاي
 به عنوان ميراگر در پلهاي کابلی

1. Shape memory alloys
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 اجزاي اتصاالت ستونها
 تجهيزات مقاومسازي سازههاي تاريخی
 محرك ،مکانيزمی است که به وسيلهي آن سيستم کنترلی روي سازه عمل مـیکنـد و در نتيجـه رفتـار و
پاسخ سازه را تغيير میدهد .به دليل خاصيت آلياژهاي حافظهدار شکلی ،اين آلياژها میتوانند به طور گسترده
با کاربرد محرك در سازه ها مورد استفاده قرار بگيرند.
 آلياژهاي حافظهدار شکلی در سيستمهاي کنترل فعال سازه براي کاهش لرزش سازهها به کار میروند.
پیزوالکتریک

1

مواد پيزوالکتريك ،به دليل بهبود عملکرد سازهها بسيار مورد توجه قرار گرفته و در زمينههاي بسياري کاربرد
دارند .از کاربردهاي آنها میتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
 محركهاي پيزوالکتريك بدون اينکه تغييري در سختی سازهي اصلی ايجاد کنند میتوانند درون سازه کار
گذاشته شوند.
 محركهاي پيزوالکتريك میتوانند به عنوان ميراگرهاي اصطکاکی نيمهفعال براي کنترل لـرزش سـازههـا
مورد استفاده قرار گيرند.

 براي کنترل فعال لرزشها با دامنهي نوسانی کوچکی که در سازههاي با شکلپذيري باال مثل تيرهاي طره
وجود دارد ،به دليل وزن کم و سازگاري و دقت باالي مواد پيزوالکتريك مـیتـوان از ايـن مـواد بـه عنـوان
سيستم کنترل استفاده کرد.

 از مواد پيزوالکتريك براي سيستم کنترل لرزش سازههاي خرپايی ،سازههاي قـاب خمشـی و سـازههـاي
کابلی میتوان استفاده کرد.
 مواد پيزوالکتريك به دليل خاصيتی که دارند میتوانند در صورت اعمال بار مکانيکی شار الکتريکی توليد
کنند و يا به صورت برعکس در حضور ميدان الکتريکی ،کرنش مکانيکی داشته باشند .به همين دليل هم در
محركها و هم در سنسورها میتوانند به طور گستردهاي کاربرد داشته باشند.
 استفاده از مواد پيزوالکتريك به عنوان سنسور در پايش سالمت سازهها ( )SHMنه تنهـا نيـاز بـه تعـداد
سنسورها را کاهش میدهد ،نياز به سيمکشی و تجهيزات مربوطه را نيز کم میکند.

 اين مواد داراي قيمت پايينی هستند و از مقاومت مکانيکی بااليی نيز برخوردار هستند.

1. Piezoelectric materials
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 از آنجايی که اين مواد میتوانند کرنش مکانيکی وارد شده را به شار الکتريکی قابل استفاده تبديل کننـد،
میتوانند به عنوان ذخيرهکننده انرژي مورد استفاده قرار بگيرند.
بتن ود ترمیمشونده

1

امروزه روش زيست الهام گرفتهاي در حال بررسی است که از باکتريهايی بهره میبرد که به طور طبيعی
کربنات کلسيم توليد میکنند .اين باکتريها در داخل بتن ،غير متحرك هستند و چنانچه آب به داخل
تركهاي تازه نفوذ نمايد ،آنها در حضور اکسيژن شروع به توليد کربنات کلسيم الزم براي تعمير ترك
میکنند .اما با اين وجود ،يافتن محيط باکتريايی مناسب براي رشد خوب ،مشکل اصلی اين روش است که
همچنان در حال بررسی میباشد .در داخل ايران نصوحيان و همکاران به سرپرستی دکتر مستوفینژاد از
نامدارن و متخصصين بتن در مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان در سال  1395اقدام به ساخت بتن
خودترميم با استفاده از باکتري و آزمايش آنها در محيط سولفاته نمودند ،در نهايت نمونههاي ساخته شده
با باکتري حدود  20درصد مقاومت فشاري  28روزه بيشتري نسبت به نمونههاي شاهد نشان دادند [.]4

شکل :5ود ترمیم شموندگي ترک بتن

سایر مواد و م ال هوشم د اربردي
از ديگر مواد و مصالح هوشمند کاربردي در سازهها میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 مواد مگنتوستريکتيو : 2موادي که تحت اثر ميدان مغناطيسی ،تغيير شکل میدهند.

1. Self-healing Concrete
2. Magnetostrictive materials
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 سياالت مگنتورئولوژي )MR( 1و الکترورئولوژيك :(ER) 2دستهاي از سياالت هوشمند هستند که خواص
رئولوژيکی آنها میتوانند در اثر اعمال يك ميدان مغناطيسی به طور برگشتپذيري تغيير نماينـد .ايـن نـوع
مواد در دمپرها و استهالك انرژي نيروهاي جانبی ناشی از زلزله و باد بسيار کاربردي میباشد.
 مواد خود تميز شونده و فتوکروميك :اين نوع مواد بيشتر در معماري سازه کاربرد دارد.
اربرد م ال هوشم د در سازههاي ص عت بر
صنعت برق يکی از حساسترين صنايع استراتژيك و زيربنايی کشور میباشد که عالوه بر تأمين انرژي
الکتريکی مصرفکنندههاي مختلف ،تأمين انرژي مورد نياز جهت فعاليت صنايع کشور را نيز در ابعاد وسيع
بر عهده دارد .شبکه برق از سه دسته سازهها و تأسيسات مربوط به توليد ،انتقال و توزيع انرژي الکتريکی
تشکيل شده است .در حال حاضر گرچه سرمايهگذاري در تحقق استفاده از مصالح هوشمند توسط صنعت
برق بخصوص در زمينه سازهها آنچنان گسترده نبوده است ،ولی با اين وجود ،با توجه به سوابق موضوعی
اشاره شده در ساير صنايع که در گزارشهاي پيشين منعکس شده بود ،تأثير استفاده از اين مواد و مصالح ،با
سرمايهگذاري در اين بخش در آينده به خوبی مشخص میگردد .با توجه به شناسايی و دستهبندي سازههاي
صنعت برق ،به تفکيك در مورد هريك از سامانههاي توليد ،انتقال و توزيع برق و اجزاي سازهاي آنها
میتوان مصالح هوشمند کاربردي را بررسی نمود.

شکل  :6ن ش عوامل مو ر در گسترش استفاده از مواد هوشم د []1

1. Magnetorhelogical Fluids
2. Electrorheological fluids
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در بکارگيري و توسعه مواد و مصالح هوشمند در سازههاي صنعت برق ،به طور کلی  5طرح عمده مطرح
است:

شکل  :7محورهاي لي اربرد و توسعه م ال هوشم د در سازههاي ص عت بر []1

به عنوان مثال با توجه به هدف کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري دودکشها و برجهاي خنكکننده بتنی
نيروگاههاي حرارتی و همچنين تحميل هزينههاي زياد اين دودکشها و برجهاي خنكکنندهي نيروگاههاي
حرارتی ،استفاده از بتن خودترميم میتواند سبب کاهش اين هزينهها گردد .استفاده از ميراگر ساخته شده از
آلياژ حافظهدار شکلی در محل اتصاالت دکل فشار قوي نيز جز مواردي است که میتواند در اين صنعت
بکار آيد .ليانگ و همکاران در سال  2013اين مورد را بررسی نمودند [ ]5همچنين ايده استفاده از
ميراگرهاي نيمهفعال هوشمند ساخته شده از سيال مغناطيسی اولين بار توسط  chenو همکاران به منظور
کنترل ارتعاشات دکل انتقال برق فشار قوي پيشنهاد شد و يك دکل در چين جنوبی نيز در سال  2007براي
آزمايش اين ايده در نظر گرفته شد [.]6
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شکل  :8استفاده از میراگر حافظهدار شکلي (راست) و میراگرهاي نیمه فعال هوشم د با سیال م ا یسي (چپ) در
محل ات االت د ل فشار وي [36و]37

استفاده از جداگرهاي لرزهاي هوشمند و ميراگرهاي هوشمند با قابليت اتالف انرژي باال در ساختمانهاي
حياتی و پر اهميت صنعت برق يکی ديگر از انواع کاربرد مصالح هوشمند است .اين مصالح به صورت
دستگاههاي اتالف انرژي در قالب ميراگرها و يا دستگاههاي جداسازي با آلياژ حافظهدار شکلی،
پيزوالکتريك و يا سياالت هوشمند ساخته میشوند و میتوانند در سازههاي پر اهميت نيروگاهی و مخازن
عظيم سوخت بکار گرفته شوند .استفاده از اين مصالح میتواند براي مقاومسازي و بهسازي لرزهاي
سازههاي با اهميت خيلی زياد ،گزينه مناسبی باشد .از مزايا و خواص اين نوع ميراگر را میتوان قابليت
بازگشت سازه به حالت اوليه بعد از زلزله با حرارت کم و افزايش ميرايی سازه به علت خاصيت ارتجاعی
زياد آلياژ حافظهدار شکلی دانست.

شکل  :9میراگر حافظهدار شکلي (راست) و میراگر م ا یسي (چپ) براي اربرد در سا تمانهاي پر اهمیت
ج ت ترل ت ییر مکان جان ي ناشي از زلزله و باد

47

ي گروه پژوهشي سازههاي ص عت بر
بروندادهاي ت
سال سوم شماره  4ب ار 1397

نتیجهگیري
نتايج حاکی از پيشرفت قابل مالحظه اين نوع مصالح در سازههاي صنايع مختلف بوده بطوريکه مقاالت و
کتابهاي بيشماري در اين زمينه ارائه شده است .استفاده از اين نوع مصالح در صنعت برق به نسبت ساير
صنايع آنچنان توسعه پيدا نکرده است ،لذا با توجه به کاربرد فراوان اين نوع مصالح در صنعتهاي پيشرو
مانند عمران ،هوافضا ،مواد و پزشکی و  ..امکان استفاده از آن را میتوان براي افزايش قابليت اطمينان
مؤلفهها و بخصوص سازههاي صنعت برق فراهم نمود.
 oنتايج نشان میدهد مصالح هوشمند بطور گستردهاي میتواند در سازههاي مختلف صنعت برق اسـتفاده
شود بطوريکه تقريباً تمامی انواع مواد هوشمند میتواند بکار گرفته شود.
 oاين نتايج شامل سه بخش توليد ،اتقال و توزيع میشود و عموماً در حوزههاي ذيل بکار گرفته میشود:
 کنترل تغيير شکل و ارتعاشات سازهاي
 ايجاد عملکرد بهتر سازه در مقابله با مخاطرات متنوع
 افزايش قابليت اطمينان سازه
 پايش سالمت سازه
 کاهش هزينههاي ساخت ،بهرهبرداري و تعمير و نگهداري
 توليد و صرفهجويی انرژي
 oبا توجه به توانمندي فناوري استفاده از مصالح هوشمند بـراي بهينـهسـازي رونـد عملکـرد و مـديريت
نگهداري سازهها و موجود يا قابل تأمينبودن زيرساختهاي اصلی مورد نياز بـراي تحقـق آن (نيـروي
انسانی و تجهيزات) در کشور ،فناوري استفاده از مصـالح هوشـمند در سـازههـا يـك فنـاوري مناسـب
میباشد .هرچند که توسعه و ارتقاء سطح دانش فنـی و تکنيکـی و استانداردسـازي آنهـا بـراي تحقـق
فنآوري در کشور ،مورد نياز میباشد.
 oتوجه به اهميت وجود برنامه بهينهسازي عملکرد در برابر مخاطرات محيطی ،افزايش قابليت اطمينـان و
ترميم ،نگهداري و تعميرات در سازههاي صنعت برق جهت جلوگيري از خسارات و پیآمدهاي آنهـا،
و نقش قابل توجه ،مفيد و کليدي فناوري استفاده از مصالح هوشـمند در بهينـهنمـودن عملکـرد سـازه،
استقرار و پيادهسازي سيستم هوشمند پايش سالمت به واسطه اين نوع مواد و مصالح ،میتـوان فنـاوري
مورد نظر را در رده فناوريهاي راهبردي منظور نمود.
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چکیده طرح پهنهبندي اقليمی و بارگذاري خطوط انتقال نيروي کشور بر اساس اهميت اصالح دستورالعمل فعلی وزارت
نيرو براي بارگذاري خطوط انتقال نيرو که در آن مقادير اسمی کميتهاي بارگذاري بر حسب تقسيم کشور ايران به چهار
منطقة آب و هوايی ارائه شدهاند ،مصوب گرديد .بررسی اين دستورالعمل و مراجع آن و همچنين تجربيات حاصل در پروژه
بازبينی طرح پهنهبندي اقليمی و بارگذاري خطوط انتقال نيرو برق منطقهاي در استان مازندران ،مشخصکننده اين مطلب بود
که پهنهبندي مذکور و مقادير اسمی مربوطه ،با آمار هواشناسی همخوانی ندارد .بر اين اساس به منظور طراحی برجهاي
خطوط انتقال نيرو در پروژههاي جديد اصالح اين دستورالعمل امري ضروري محسوب میگرديد .ضخامت يخ را میتوان در
صورت داشتن ادوات اندازهگيري به صورت مستقيم و در صورت نبود ادوات و امکانات از روي ساير پارامترهاي هواشناسی
محاسبه نمود .در اکثر کشورها ،با توجه به اينکه ثبت دادههاي ضخامت يخ در ايستگاههاي هواشناسی هزينهبر میباشد ،در
مناطقی که ضخامت يخ در ايستگاههاي هواشناسی ثبت نمیگردد ،از مدلهاي موجود براي پيشبينی بار يخ استفاده مینمايند.
در اين مقاله از بين روشهاي موجود براي محاسبه ضخامت يخ روش کريل ،1به دليل همخانی با بضاعت داده هواشناسی
موجود انتخاب شده و دوره بازگشت حداکثر قطر يخ ايجاد شده بر روي سيم بر اساس يك دوره آماري  20ساله براي تمامی
ايستگاههاي هواشناسی با دوره آماري کامل ( 107ايستگاه هواشناسی) محاسبه شده و سپس نقشه درونيابی ضخامت يخ
شعاعی و وزنی بر اساس روش  2IDWبراي کل کشور تهيه شده است .در مرحله نهايی عوارض زمينی و جغرافيايی به
منظور افزايش تفکيك مکانی بر روي اين نقشههاي پهنهبندي اعمالشده و خروجیهاي نهايی با قدرت تفکيك مکانی 0,1

درجه ارائه گرديده است.
وا گان لیدي :خطوط نيرو ،بارگذاري ،قطر يخ ،پهنهبندي ،درونيابی ،روش کريل ،روش IDW

1. CRREL
2. Inverse Distance Weighting
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معرفي و تاری چه
پيشبينی بار يخ با استفاده از مدلهاي موجود و دادههاي هواشناسی ،پروسه بسيار پيچيدهاي میباشد ،زيرا
عواملی از قبيل :منبع رطوبت موجود ،1شکلگيري ابر ،2بارش ،تاثير توپوگرافی منطقه ،ميزان برخورد ذرات
بارش شده با سطح مد نظر (کارايی برخورد) ،ميزان يخ تشکيلشده ،تأثير سختی پيچشی 3سيم در ميزان يخ
تشکيل شده ،تأثير تغييرات مشخصات سطح در معرض يخ (اندازه ،زبري و شکل) ،مقدار يخهاي جدا شده
از روي سطح مد نظر ،تأثير درجه حرارت و سرعت باد محلی در اين پروسه تاثير گذار میباشد .مدلهاي
موجود براي پيشبينی بار يخ با توجه به دادههاي هواشناسی در جدول  1ارائه شده است [.]3[]2[]1
جدول  :1مدلهاي موجود براي پیشبی ي بار ی
مدلهاي محاس ه

امت ی

Chaîné and Skeates, 1974

MRI, 1977

MRI, 1977

MEP, 1984

Goodwin et al, 1983

Sakamoto, 1984

MEP, 1984

Admirat et al., 1984

Finstad, 1988

Finstad, 1988

Makkonen, 1990

Makkonen, 1990

روش ریل
روش کريل که توسط آزمايشگاه مهندسی و تحقيقات مناطق سردسير ارتش آمريکا ( 4)CRRELارائه شده
است ،حاصل همکاري اين گروه با مرکز ملی اطالعات هواشناسی اياالت متحده ) 5(NCDCمرکز
هواشناسی نيروي هوايی ارتش آمريکا ) 6(AFCCCو ايستگاههاي هواشناسی مختلف در اين کشور بوده
است .تحقيقات و آزمايشهاي اين گروه از سال  1994تا  2001ميالدي انجام گرفته و در نهايت اين روش
شکل گرفته است .در روش کريل دو روش براي تعيين کردن ضخامت يخ با استفاده از دادههاي هواشناسی
ارائه شده است .اين دو روش شامل مدل شار ساده 7و تبادل حرارتی 8میباشد .در اين مطالعه از روش شار
ساده بر اساس بضاعت داده هواشناسی موجود استفاده گرديده است [.]4
1. Source of moisture
2. Cloud formation
3. Trosional rigidity
4. Army Cold Regions ReseArch and Engineering Laboratory
5. National Climate Data Center
6. Air Force Combat Climatology Center
7. Simple flux model
8. Heat-balance model
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رابطه نهايی که براي تعيينکردن ضخامت يخ با استفاده از روش ساده کريل با توجه به دادههاي هواشناسی
ايران مورد استفاده قرار میگيرد به صورت زير است [.]6[ ]5
2
3 
(Pj ( h )  1) 2  (3.6 V j ( h )  0.7867)(0.067 Pj ( h ) (0.846) )   1 2

0.9 

()1

R eq (3 h ) 

که در رابطه ( )1داريم:
) Req (3h

ضخامت يخ يکنواخت شعاعی تشکيل شده دور سيم در  jامين دوره سه ساعته بر حسب  mm 

 Pj (3h ) 
)  Pj ( hميزان بارش در  jامين ساعت بر حسب (  mm / hr که داريم :
 3 
)  Pj (3hميزان بارشها در  jامين دوره سه ساعته

) Pj ( h )  

)  V j ( hسرعت باد در ارتفاع سيم در  jامين ساعت بر حسب ( m / sکه داريم) V j ( h ) V j (3h ) :
)  V j (3hسرعت باد ارائه شده توسط هواشناسی کشور در واحد نات
بنابراين براي هر  3ساعت میتوان ضخامت يخ را با استفاده از رابطه زير محاسبه نمود .الزم به ذکر است که
در هر دوره  3ساعته که ضرايب وزنی برابر با صفر باشد(هيچ بارشی موجود نباشد) ،طبق رابطه ()5
ضخامت يخ تشکيل شده نيز برابر با صفر میگردد .در نهايت مقادير رابطههاي ( )5با هم جمع جبري شده
و مقدار ضخامت يخ معادل تشکيل شده در يك دوره  6ساعته تعيين میگردد [.]8[ ]7
Req (6h )  Req (3h )1  Req (3h ) 2

()2

با توجه به شرايط شروع محاسبه تابع کريل ،اين تابع براي تك تك شش ساعتهها محاسبه میگردد .در
صورت تداوم بارندگی ،بارشهاي شش ساعته با هم جمع شده تا ضخامت نهايی يخ تعيين گردد [.]9
در اين روش فرض میشود که هر دوره يخبندان زمانی شروع شود که دماي هوا زير صفر درجه سيليسيوس
باشد و تا هنگاميکه دماي هوا زير صفر درجه سيليسيوس است باران يخ باعث تشکيل شدن يخ بر روي
سيم میگردد .در اولين ساعت پس از اتمام باران يخ که درجه حرارت هوا نيز بيشتر از  1درجه سانتیگراد
باشد يا زمان  24ساعت از تشکيل آخرين يخ سپري شده باشد ،فرض میشود که دوره يخزدگی به پايان
رسيده است [.]10
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متد و روش
در جدول  2اطالعات جوي ارائه شده توسط سازمان هواشناسی ارائه شده است [ .]13[ ]12[ ]11بر اساس
جدول  2کد پديده مبين نوع ،شدت و مدت زمان بارش است.
جدول  :2مش

پارامتر
بارش

ات پارامترهاي هواش اسي موجود براي محاس ه

ری

توضيحات
بارش در سازمان هواشناسی ايران براي ساعتهاي سينوپ اصلی (هر  6ساعت يکبار) بر حسب ميليمتر ارائه
میگردد.
سرعت باد و جهت وزش آن هر سه ساعت يکباردر ارتفاع  10متري ثبت میشود و لذا بايد فرض نمود که سرعت

سرعت باد

باد در هر سه ساعت ثبت اطالعات ثابت باقی بماند و برابر بيشترين سرعت بادي باشد که براي هر سه ساعت ثبت
شده است.

درجه حرارت

درجه حرارت هوا نيز همانند سرعت باد هر سه ساعت يکبار اندازه گيري میشود.

کد پديده

پديده در حقيقت مشخصکننده نوع شرايط جوي در هر سه ساعت از روز میباشد.

پس از انجام کنترل کيفی دادهها ،محاسبات مربوط به قطر يخ بر روي دادههاي هواشناسی ايستگاههاي با
آمار  20ساله کامل ( 8گزارش در بازه بين  1997تا  )2016پيادهسازي شد و دورههاي بازگشت  50ساله بر
اساس خروجی اين محاسبات بدست آمد .تعداد ايستگاههايی که محاسبات يخ بر روي آنها انجام شده
است  107ايستگاه میباشد و پراکندگی آن در شکل  1نمايش داده شده است .پس از پيادهسازي روابط کرل
مربوط به محاسبه ضخامت شعاعی و محاسبه دوره بازگشت  50ساله ،نقشههاي پهنه بندي بر اساس
خروجیهاي بدست آمده تهيه شدند .از جمله روشهاي درونيابی معروف براي پهنهبندي پارامترهاي
هواشناسی دو روش  IDWو  Krigingمیباشد .با توجه به روشهاي مختلف موجود براي تهيه نقشههاي
پهنهبندي نياز است تا بهترين روش براي انجام پهنهبندي هر کدام از پارامترهاي هواشناسی بين اين دو
روش انتخاب گردد.
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شکل  :1پرا دگي ایستگاههاي هواش اسي مورد م العه

براي انتخاب روش مناسب درونيابی از آناليز درونيابی استفاده شده است .در اين آناليز براي هر يك از
روشها مقادير  RMSEمحاسبه میگردد و روش با  RMSEکمتر ،روش مناسبتر است .محاسبه RMSE

در اين آناليز به اين صورت انجام میگردد که به ازاي هر يك از نقاط معلوم اختالف بين مقدار آن نقطه و
مقدار درونيابی شده در صورت حذف آن نقطه از پروسه درونيابی ،اندازهگيري شده و در نهايت مقدار
 RMSEبراي کل نقاط محاسبه میگردد و در نهايت با مقايسه اين مقادير روش مناسبتر انتخاب میگردد.
مقادير  RMSEبين دو روش  Krigingو  IDWبراي پارامتر قطر يخ در جدول  2ارائه شده است و همانطور
که مشخص است روش  IDWمقادير  RMSEکمتري داشته و براي پهنهبندي ضخامت يخ مورد استفاده
قرار گرفته است .فرض اصلی کليه روشهاي درونيابی شباهت بيشتر نقاط نزديكتر نسبت به نقاط دورتر
میباشد .در روش ( IDWمعکوس وزنی فاصله) براي هر يك از نقاط اندازهگيري ،وزنی بر اساس فاصله
بين آن نقطه تا موقعيت نقطه مجهول در نظر میگيرد .سپس اين اوزان توسط توان وزندهی کنترل میشود،
به طوري که اثر نقاط دورتر از نقطه مورد برآورد را کاهش داده و وزنها را به طور يکنواختتري بين نقاط
هم جوار توزيع میکنند.
جدول  :2م ایسه م ادیر  RMSEبین روشهاي درونیابي م تلف
RMSE

ردیف

روش درونیابي  /نام پارامتر

1

ضخامت يخ معادل شعاعی

46.28710592

2

ضخامت يخ معادل وزنی

23.03689052
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البته بايد توجه داشت که اين روش بدون توجه به موقعيت و آرايش نقاط ،فقط فاصله آنها را در نظر
می گيرد .يعنی نقاطی که داراي فاصله يکسانی از نقطه برآورد هستند داراي وزن يکسانی میباشند .مقدار
عامل وزنی با استفاده از رابطه زير محاسبه میگردد:
Di 

()3

Di 
i 1
n



i 

که در آن  = λiوزن ايستگاه  iام =Di ،فاصله ايستگاه  iام تا نقطه مجهول = α ،توان وزندهی میباشند.
با توجه به پراکندگی باالي ايستگاههاي هواشناسی موجود براي تهيه نقشههاي پهنهبندي پارامتر ضخامت يخ
شعاعی و وزنی (ايستگاههاي با آمار  20سال کامل شامل  107ايستگاه هواشناسی) و اهميت باال تأثير عوامل
جغرافيايی بر روي پارامتر يخ ،به منظور افزايش دقت و قدرت تفکيك نقشهها ،عامل ارتفاع و ساير
پارامترهاي جغرافيايی شامل طول و عرض جغرافيايی ،شيب و جهت شيب به عالوه دو عامل اقليمی
ميانگين دماي ساالنه و مجموع بارش ساالنه نيز براي تهيه نقشههاي پهنه بندي يخ تأثير داده شدند و
نقشههاي پهنهبندي ضخامت يخ شعاعی و وزنی با تفکيك  0/1درجه تهيه گرديدند.
نتایج و تحلیلها
از بين مدلهاي محاسباتی ضخامت يخ ،مدل کريل به دليل همخوانی با بضاعت داده هواشناسی موجود براي
کل کشور بر روي  107ايستگاه هواشناسی اجرا گرديد و سپس نقشههاي پهنهبندي بر اساس دورههاي
بازگشت  50ساله ضخامت يه شعاعی و وزنی و اعمال شرايط جغرافيايی و اقليمی بر روي اين نقشهها به
صورت شکلهاي  2و  3تهيه شدند .به منظور اعمال پارامترهاي جغرافيايی و اقليمی بر روي اين نقشهها
نياز بود تا ارتباط هر يك از اين پارامترها بر روي ضخامت يخ در نقاط ايستگاهی بررسی گردد .به اين
ترتيب بر اساس معادالت رگرسيونی ارتباط بين ضخامت يخ شعاعی و وزنی اندازهگيري شده براي نقاط
معلوم (نقاط ايستگاهی) مشخص شده و سپس اين معادالت براي تعيين مقدار ضخامت يخ در ساير نقاط
نامعلوم تعميم داده شده و محاسبه گرديد .اين روش به اصطالح «مدلسازي بر اساس شرايط توپوگرافی»
ناميده میشود .اليههاي جغرافيايی تأثير داده شده براي تهيه نقشههاي پهنهبندي شامل اليههاي ارتفاع ،شيب،
جهت شيب ،طول و عرض جغرافيايی و دو اليه اقليمی ميانگين دماي روزانه و ميانگين بارش تجمعی
ساالنه میباشد .روابط رگرسيونی چند متغيره خطی به منظور تهيه نقشههاي پهنهبندي بر اساس  6منطقه
اقليمی با استفاده از روش  Stepwiseو نرم افزار  SPSSاستخراج شده و بر اساس جدول  3میباشد .در
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روش  Stepwiseدر صورت عدم تأثير يك پارامتر مستقل (عوامل جغرافيايی و اقليمی دخالت داده شده) بر
پارامتر وابسته (ضخامت يخ) آن پارامتر مستقل از روند محاسبات حذف میگردد.
جدول  :3رواب رگرسیوني اعمال شده ج ت ت یه ن شههاي پ هب دي

امت ی شعاعي

نام منطقه

معادله رگرسيون چند متغيره

زاگرس

*0.022ارتفاع*-5.131)+عرض جغرافيايی(*17.217+شيب213.168+

سواحل خزر

*0.050بارش ساالنه*-0.402)+ارتفاع(28.798+

نوار غربی

)*-16.015شيب(*0.099+ارتفاع-2.564+

سواحل جنوبی

*0.172بارش ساالنه*10.215+شيب*0.029+ارتفاع-37.969+

مناطق مرکزي

)*-0.010ارتفاع(*-0.390)+بارش ساالنه(*-15.143)+جهت شيب(97.634+

البرز

*0.051ارتفاع-0.803+

جدول  :4رواب رگرسیوني اعمالشده ج ت ت یه ن شههاي پ هب دي

امت ی وزني

نام منطقه

معادله رگرسيون چند متغيره

زاگرس

) *-2.475عرض جغرافيايی( *8.121)+شيب( *0.011)+ارتفاع(103.875+

سواحل خزر

) *0.037بارش ساالنه( *-0.174)+ارتفاع(4.687+

نوار غربی

) *-7.917شيب( *0.049+ارتفاع-1.235+

سواحل جنوبی

 *0.081بارش ساالنه *5.456)+شيب *0.015ارتفاع(-18.828+

مناطق مرکزي

) *-0.006ارتفاع( *-0.224)+بارش ساالنه(*-8.341)+جهت شيب(54.801+

البرز

) *0.023ارتفاع(2.679+
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شکل  :2ن شه پ هب دي دوره بازگشت

امت ی وزني براي ل شور

شکل  :3ن شه پ هب دي دوره بازگشت

امت ی شعاعي براي ل شور

نتیجهگیري
بر اساس شکل  2و  3مقادير ضخامت يخ وزنی براي کل کشور بين  0تا  241,28ميلیمتر و ضخامت يخ
شعاعی بين  0تا  505,87ميلیمتر متغير است و همانطور که در شکلهاي  2و  3مشخص است کمترين
مقدار در نواحی مرکزي و سواحل جنوبی و بيشترين مقدار ضخامت يخ شعاعی و وزنی نمايش داده شده بر
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چکیده :نانوتکنولوژي شاخهاي جديد از علوم محسوب میشود که هدف آن بررسی و تحليل رفتار و بر همکنشهاي
فيزيکی و شيميايی اجزاي ماده در مقياس نانومتر است .تا پيش از ظهور اين حوزه از تکنولوژي ،به شکل تاريخی تمامی
مطالعات به منظور شناخت خواص مواد در مقياس ماکرو و ميکرو محدود بوده است .اما امروزه ،نانوتکنولوژي در حال ايجاد
تحول و حرکت به سمت بهبود شناخت خصوصيات تمامی مواد ،به خصوص مصالح سازهاي است .فوالد ،بتن ،مواد
کامپوزيتی و چوب از جمله رايجترين مصالح سازهاي در دنياي امروز به شمار میروند .بکارگيري نانوساختارها تنها در
زمينهي تقويت و بهسازي مصالح محدود نشده و در مصارف نوين به منظور هوشمندسازي بتن از جمله به کارگيري
نانوحسگرها و کاربردهاي بلندمدت همچون نانومواد خودترميمشونده نيز کاربرد يافته است .مصالح فوالدي ،بتنی و کامپوزيتی
به طور عمده به عنوان مادهي اصلی ساختمانی سازههاي صنعت برق مورد استفاده قرار میگيرند .برج و پرههاي توربين بادي،
دکلهاي انتقال نيرو ،برجهاي خنكکننده ،دودکشها و فونداسيونها از جمله مهمترين و بزرگترين سازههاي صنعت برق به
حساب میآيند که بکارگيري مواد نانوساختار در مصالح آنها میتواند خصوصيات استحکامی ،دوام و بازدهي فعاليت آنها را
در طوالنی مدت بهبود بخشد .در اين گزارش ،که برگرفته از قسمتهايی از مراحل اول و دوم پروژه «بهبود عملکرد سازه
هاي صنعت برق با شناسايی ،بکارگيري و توسعه مواد نانو ساختار» است ،سعی بر آن است تا به ارائه خالصهاي از مرور منابع
تحقيقاتی انجام گرفته و نتايج تحقيقات فعالين حوزه نانوتکنولوژي در زمينهي بهبود خواص مکانيکی ،کارايی و دوام مصالح
سازهاي به تفکيك نوع مصالح پرداخته شود و زمينههاي بکارگيري و نحوهي اثر مواد نانو ساختار در بهبود خواص اين مصالح
ارائه شود.

لیدوا ه :نانو تکنولوژي ،سازههاي صنعت برق ،بتن ،کامپوزيت ،مواد خودترميمشونده نانو ساختار
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معرفي و تاری چه
علم نانو معرف مطالعه ماهيت و بکارگيري هر مادهاي در مقياس نانو است .مطـابق بـا تعـاريف اکثـر منـابع
علمی ارائه شده در اين حوزه ،مواد نانوساختار از نظر فيزيکی دستهاي از مواد محسوب میشوند کـه داراي
حداقل يك بُعد در مقياس  1تا  100نانومتر باشند .خصوصيات مـواد نانوسـاختار مـیتوانـد در مقايسـه بـا
ويژگیهاي همان نوع ماده در ابعاد ميکرو يا ماکرو تفاوت زيادي داشته باشد.
بکارگيري نانومواد در سازهها نه تنها موجب افزايش عمر و دوام آنها شده ،بلکـه واکـنش ايـن سـازههـا را
نسبت به آتش ،خوردگی ،نفوذ آب ،شکست ،ترك و ساير عوامل کنتـرل مـیکنـد [ .]1دو مکـانيزم اساسـی
باعث ايجاد تفاوت در خصوصيات نانومواد نسبت به ساير مواد میگردد .اول آنکه در مقياس نـانو ،شـرايط
محيطی به شکل متداول بر ذرات ماده تاثير نمیگذارند .در اين مقياس اثر جاذبه کمرنـگ شـده و نيروهـاي
الکترواستاتيکی تأثيرگذار بوده و اثرات کوانتومی وارد عمل میشوند .از طرف ديگر ،بـه دليـل ابعـاد نـانوي
ذرات ،نسبت اتمهاي موجود در سطح ماده نسبت به اتمهاي داخلی آن افزايش میيابد و موجب شکلگيري
خواص جديدي نسبت به حاالت متداول ماده میگردد .وجود نواقص بسيار محدود در سـاختار ايـن ذرات
موجب شده تا مواد نانوساختار در مقايسه با مـواد عـادي ديگـر ،خـواص الکتريکـی و رسـانش گرمـايی و
استحکام مکانيکی باالتري از خود نشان دهد [ .]2عالوه بـر کاربردهـاي مقـاومتی و بـهسـازي ،بکـارگيري
نانومواد در حسگرها و يا بکارگيري حسگرها در ابعاد نانو مورد توجه محققان اين حوزه قرار گرفته اسـت.
نانوحسگرها ابزاري بسيار ظريف و حساساند که قادر به شناسايی و ارائه پاسـخ بـه محـركهـاي فيزيکـی
اطــراف خــود هســتند .گســترهي عملکــرد نانوحســگرها در ابعــاد نــانومتر اســت و از اي ـن رو از دقــت و
واکنشپذيري بااليی برخوردار هستند .در صنعت ساختمان ،نانوحسگرها در دو کاربرد کلی پـايش و کنتـرل
شرايط محيطی مانند گاز ،دود ،رطوبت و ديگري ،پايش عملکرد مصالح مانند تنش ،کرنش ،فشار ،ارتعاش و
فرسايش توسعه يافتهاند [ .]3کاربرد حسگرها در حوزه مهندسی عمران ،مربوط به پـايش سـالمت سـازههـا
میباشد .از طريق ارزيابی غيرمخرب توسط اين نانوحسگرها نحوهي پاسخ اعضـاي سـازه بـه محـركهـاي
محيطی مورد بررسی قرار میگيرد [.]4
صنعت برق مجموعهاي عظيم از تجهيزات و دستگاهها بـه منظـور توليـد ،توزيـع ،انتقـال و فـروش انـرژي
الکتريکی به صنعت و عموم را در برمیگيرد .نکتهي مهم در بررسی سازههاي مربوط به اين حوزه آن اسـت
که هر ساله درصد بااليی از هزينههاي زيرساختی دولتها و بخشهاي خصوصی فعال در اين حوزه صرف
تعميرات و ترميم اين سازهها میگردد .اهميت باالي سازهاي و ابعاد بزرگ اکثر اين سازهها لزوم توجه بـيش
از پيش به امکانسنجی بکارگيري فناوريهاي نوين در انتخـاب مصـالح در سـاخت ايـن زيرسـاختهـا را
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گوشزد مینمايد .توليد ،انتقال ،توزيع و فروش نيرو چهار فرآيند اصـلی ايـن صـنعت را تشـکيل مـیدهـد.
نيروگاه به عنوان رايجترين پايگاه توليد انرژي در سطح وسيع ،مجموعهاي از تأسيسـات صـنعتی اسـت کـه
براي توليد انرژي الکتريکی از آن استفاده میشود .دودکشها و برجهاي خنكکننده دو نمونـه از بزرگتـرين
سازههاي نيروگاهی متداول محسوب میشوند .برجهاي توربين بادي و دکلهاي انتقـال بـرق نيـز از جملـه
سازههاي سنگين و پراهميتی هستند که بکارگيري راهکارهـاي عملـی جهـت تقويـت اسـتحکام و خـواص
مکانيکی مصالح بکاررفته در ساخت آنها موجب دستيابی به بازدههاي باالتر در عين مصرف مصالح کمتـر و
بازگشت سرمايهگذاري انجام شده در اثر کاهش نياز به تعمير و نگهداري میگردد .تعداد قابل توجه و حجم
بسيار بااليی از سازههاي نيروگاهی و سازههاي انتقال نيرو توسط مصالح بتنی ساخته میشود و تقريباً تمامی
اين سازهها بر فونداسيونهاي بتنی استوار هستند .لذا بتن را میتوان همراه با فوالد به عنوان مهمتـرين مـاده
در ساخت سازههاي صنعت برق توصيف کرد .بتن از پر کاربردترين مصالح ساختمانی در دنيا است .استفاده
از افزودنیها و همچنين جايگزينکردن مصالح متداول مورد استفاده در بتن با مصالح جديـد هميشـه مـورد
توجه بوده است .مواد نانوساختار با توجه به خصوصياتشان در ابعاد بسـيار کـوچکتر از مقيـاسهـاي قابـل
تشخيص توسط چشم ،میتوانند دنيـاي بـتن را کـامال متحـول کننـد .بکـارگيري ايـن علـم در بـتن شـامل
تکنيكهاي دستکاري ساختار مصالح بتنی در مقياس نانومتري به منظور ايجاد نسل جديـد کامپوزيـتهـاي
سيمانی با رفتار مکانيکی ايدهآل است و با استفاده از اين تکنولوژي میتوان بتنهاي بسيار توانمند با خواص
مثل مقاومت الکتريکی پايين ،هوشمند بودن ،خود تميزشوندگی ،خود ترميمشـوندگی ،شـکلپـذيري بـاال و
بسياري خواص کارآمد ديگري را به وجود آورد ،شکل فعاليتهاي تحقيقاتی اَخير در زمينه نانو تکنولوژي
در بتن شامل بررسی تأثير اضافهکردن نانو ذرات به سيمان ،بتن و پوششهاي سـيمانی و مشـاهده تـأثيرات
آنها بر رفتار و مشخصات مکانيکی ايجاد شده است.

شکل  :2پل  Gärtnerplatzدر آلمان با ب رهگیري از بتن پرم اومت با استفاده از تک ولو ي نانو براي دال بت ي پل
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يکی از مهمترين خصوصيات برجسته مواد بيولوژيکی ،توانايی خود اصالحشوندگی و بازيـابی عملکـرد بـه
محض اعمال آسيب توسط بارهاي مکانيکی خارجی است اما مصالح ساخت بشر عموماً اين توانايی تـرميم
را در اختيار ندارند .پليمرها و کامپوزيتهاي ساخته شده توسط اين مصـالح هنگـام قرارگيـري در معـرض
بارگذاري ترمومکانيکی پی درپی ،مستعد ايجاد ميکرو ترك هستند .با گذر زمان و ماندگاري بارهـاي وارده،
اين ميکرو تركهاي زمينه به هم میپيوندد و باعث ساير خرابیها مثل جدا شدن الياف از زمينه و اليهاليهاي
شدن آن میشود [ .]5تشخيص و در مرحله بعد ترميم اين آسيبها ،اغلب مشـکل اسـت زيـرا اغلـب ايـن
آسيبها ،در عمق سازه رُخ میدهد و با پيشروي اين آسيبها ،درنهايت يکپارچگی سازه به خطر مـیاُفتـد.
مواد خودترميمشونده داراي قابليتهاي گستردهاي ،مخصوصاً براي کاربردهاي ايمن در درازمدت در نواحی
غيرقابل دسترس هستند .مواد خودترميمشونده را میتوان با توجه به منشأ فرايند ترميم به دودسته «برونی» و
«درونی» تقسيمبندي کرد .مواد خود اصالحشوندهي برونی داراي قابليت نهان براي ترميم خـود بـه خـودي
نيستند و فرآيند ترميم در آنها به کمك مؤلفههاي خارجی صورت میپذيرد ،مثل کپسولهاي نانو يا ميکـرو
که در ماتريس مواد مختلف ،نفوذ داده میشود .محتواي اين کپسولها ،فاز متحرك روي قسمت آسيبديـده
را به وجود میآورد و میتواند از جنس مواد نانوساختار باشد .همچنين مواد نانوساختار میتوانند بـه شـکل
يك بستر براي حمل مواد خودترميم مانند باکتريها عمل کنند و با قرارگيري در بافت مادهي زمينه ،موجـب
شکل گيري عمل خودترميم شوند.
متد و روش
بکارگيري نانومواد در ساختار مصالح مختلف سازهاي از در دو دهه اَخير به شـکل گسـتردهاي رايـج گشـته
است .اين نانوساختارها به منظور تقويت خواص استحکامی ،خواص الکتريکی و خواص رسـانش گرمـايی
بکار میروند .همچنين در مطالعات اَخير دانشمندان ،نانومواد در راستاي هوشمندسازي مصالح زمينهي خود
نيز بکار رفتهاند .نانوحسگرها به منظور پايش تغيير شرايط بارگذاري و تنشی و نانوکپسولها به منظور ترميم
خود به خودي بافت کامپوزيتهاي سيمانی دو نمونه از کاربردهاي بسيار نوين نانوساختارها هستند .در اين
گزارش ،تاريخچهاي مختصر از بکارگيري مواد نانوساختار در مصالح سازههاي مختلف عنـوان شـده اسـت.
بتن و فوالد از جمله رايجترين مصالح اوليهي ساخت اعضاي سازهاي محسوب میشوند .همواره و به شکل
تاريخی ،خواص مصالح بتنی در مقياس ماکرو ارزيابی و مورد تحليل قرار گرفته است .با اينحال آنچـه کـه
امروز به وضوح مورد تأييد جوامع علمی قرار دارد اين حقيقت است کـه خصوصـيات مختلـف مکـانيکی،
فيزيکی و شيميايی مواد به طور جدي از برهمکنشهاي بين ذرهاي در مقياس ميکرو ،نانو و حتـی کـوچکتر
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تأثير میپذيرد[ ،]6عمدهي مطالب مربوط به اين گزارش از منابعی چون مقاالت ژورنالی و کنفرانسی مروري
و بروزترين گزارشهاي علمی و وبسايتهاي نانوتکنولوژي داخلی و خارجی بدست آورده شدهاند.
در اين گزارش به طور خالصه به بررسی مقاومت ،کارايی ،دوام و ساير خواص مکانيکی بتن بـا بکـارگيري
نانومواد مختلف پرداخته شـده اسـت .بـدين منظـور بـيش از يکصـد مقالـه علمـی-پژوهشـی ژورنـالی بـا
رويکردهاي مختلف آزمايشگاهی و مدلسازي جمعآوري گرديد .همچنين ،به پديده خودترميمشوندگی بتن
به جهت بهبود و کارايی مصالح بتنی در حضور نانو مواد پرداخنه شده است.
نتایج و تحلیلها
همانگونه که در بخش مقدمه ذکر شد ،در اين گزارش منابع علمی مختلفی به منظور بهبود خواص مکانيکی
مصالح سازهاي با شناسايی تاريخچه کاربرد نانومواد در اين مصالح جمعآوري گرديـده اسـت .از حـدود دو
قرن گذشته تا به امروز استفاده از فوالد به شکل گسترده در صنعت ساخت و ساز فراگير بوده است .صنعت
ساختوساز میتواند به ميزان قابل توجهی از بکـارگيري نـانوتکنولوژي در فـوالد بهـرهمنـد گـردد .پديـده
خستگی در فوالد مسألهاي مهم است که میتواند باعث شکست سازههاي در معرض بارهاي چرخهاي مانند
پل ها و برجها گردد .اين اتفاق ممکن است در تنشهايی کمتـر از تـنش تسـليم مـاده رُخ دهـد و موجـب
کاستن از عمر مفيد سازه شود .مراکز تجمع تنش در فوالد منبع شروع ترك بوده و گسترش همـين تـركهـا
عامل خرابی ناشی از خسـتگی سـازه مـیگـردد .تحقيقـات نشـان داده اسـت کـه افـزودن نـانوذرات مـس
ناهمواريهاي سطح فوالد را کاهش داده و موجب کاهش نقاط تمرکز تنش شده و سبب افـزايش مقاومـت
خستگی فلز میگردد [ ،]7شکل دو نوع فوالد تجاري  Sandvik Nanoflexو  MMFX2معرفی شدهاند کـه
با تصحيح ريزساختار در ابعاد نانو و همچنـين بکـارگيري برخـی نانوسـاختارهاي مـوثر خـواص مکـانيکی
مناسبی از خود نشان میدهنـد ،شـکل فـوالد  Sandvik Nanoflexداراي مقاومـت و مـدول االستيسـيتهي
باالست و به دليل برخوردار بودن از ساختار نانوموادي بسيار سخت مانند نانوذرات کروم ( ،)Crنيکـل ()Ni
و مس ( ،)Cuمقاومت آن در برابر خوردگی باال بوده و کيفيت سطح و شکل پذيري مناسبی دارد.
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شکل  :3نمودار م اومت ششي -رنش فوالدهاي پرم اومت نانوسا تار در برابر فوالدهاي متداول [.]7

شکل  :4ر اب هاي فوالدي شاه تیر بت ي پل ه از فوالد  MMFXاستفاده شده است -او ل اما-امریکا

فوالد  MMFX2خواصی مشابه فوالدهاي ضد زنگ متداول دارد و در عين حـال بـه دليـل داشـتن سـاختار
ورقهاي شکل ،خواص منحصر به فرد مقاومت مکانيکی ،شکلپذيري و مقاومت در برابر خـوردگی از خـود
نشان میدهد .استفاده از اين نوع فوالدها در سازههاي بتنی موجب دوام طوالنی مدت سـازههـا ،تسـهيل در
جايدهی بتن در قالبهاي به شدت مسلح به دليل وجود فضاي بيشتر(ناشی از نياز کمتـر بـه حجـم فـوالد
زياد) ،نياز به کاور بتن کمتر و در نهايت قيمت تمامشده پايينتر سازه بتنـی مـیشـود [ .]8نـوع ديگـري از
فوالدهاي نسل جديد نانوساختار توسط شرکت  NanoSteelتوليد میشود .اين دسـته از فوالدهـا بـه دليـل
عمليات حرارتی ويژهاي که حين فرآيند توليد بر روي آنها انجام میگيرد ،فازهاي متـداول بافـت فـوالدي
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آنها در ابعاد نانو تشکيل شده و استحکام کششی بسيار بااليی به اين مواد میبخشـد [ .]9از ديگـر کـاربرد
نانوساختارها در فلزات میتوان به نانوذرات واناديم ( )Vو موليبدن ( )Moدر پيچهاي فـوالدي اشـاره کـرد.
افزودن اين مواد باعث به تأخير افتادن وقوع تركهاي ناشی از خستگی ،کاهش اثـرات تـردي هيـدروژنی و
بهبود ريزساختار پيچهاي پرمقاومت فوالدي میگردد.
در حوزه سازههاي صنعت برق و نيروگاهی و سازههاي عظيمی مانند دودکش و برجهـاي خنـكکننـده ،بـه
دليل شرايط محيطی سخت و خورندهي اين گونه سازهها ،پوششهاي حرارتی و رنگهاي ضد آتشی داراي
فنآوري نانو ،کاربردهاي زيادي داشتهاند .با اين حال فارغ از اين کاربردهاي متداول محصوالت نانوسـاختار،
اخيراً شرکتهاي نانو دانشبنيان در اروپا اقدام به ساخت مالتهايی به منظور ترميم سازههـا کردنـد کـه در
ساختار خود از نانوذرات بهره میبرند.
استفاده از اين مواد عالوه بر افزايش استحکام بندکشی ،تراکم و نفوذپذيري را بهبود مـیدهـد و بـا کـاهش
زمان ،کاهش هزينهها را نيز در بَر دارد .مقاومت فشاري مالتهاي سختشـده از ايـن نـوع بـه بـيش از 60
مگاپاسکال میرسد .همچنين مقاومت چسبندگی آن بيش از  2مگاپاسکال بوده و در نمونههاي خشـكشـده
آن اثري از ترك مشاهده نمیگردد [ .]10اين مالت قابليت بکارگيري به صورت گـروت بـه منظـور تـرميم،
تقويت و پايدارسازي بتنهاي استفاده شده در انواع سـازههـاي نيروگـاهی ماننـد دودکـشهـا و بـرجهـاي
خنكکننده را دارد [.]11
در بخش ديگري از سازههاي صنعت برق ،توربينهاي بزرگ بادي قرار دارند .امروزه اکثر اين سـازههـا بـه
شکل برجهاي فوالدي لولههاي شکل مخروطی ساخته میشوند .اين برج ها  30تا  65درصد وزن توربين را
تشکيل داده و همچنين درصد بااليی از هزينههاي حملونقل قطعات توربين را به خود اختصاص مـیدهـد.
بنابراين استفاده از مصالح سبكتر در ساخت سازه برج میتواند هزينههاي تمامشده سـاخت و حمـلونقـل
توربينهاي باد را به مقدار زيادي کاهش دهد .با توجه به رقابت شکل گرفته در توليد مقدار بيشتر انرژي در
عين راندمان باال ،نياز است تا ارتفاع برجهاي توربينهاي بادي افزايش يابد .حال به منظور رسـيدن بـه ايـن
هدف و در عين حال براي جلوگيري از خميدگی سازهي برج در ارتفاعهاي باالتر ،نياز است تا قطر برج نيز
افزايش يابد و اين خود منجر به چند برابر شدن مصالح مصرفی میگـردد .موضـوع ديگـر محـدوديتهـاي
اندازه جادهها است که انتقال برجهايی با قطر بيشتر از  4/3متر را دچار مشکل کرده است .در حـال حاضـر
حداکثر قطر قابل جابجايی توسط جادههاي استاندارد مربوط به مصالح برجهاي فوالدي بـا ارتفـاع  80متـر
است .لذا رسيدن به ارتفاعی بيش از اين مقدار توسط ظرفيت باربري قطعات فوالدي بـرجهـاي مـورد نظـر
محدود میگردد .سريتاران [ ،]12روشی مبتنی بر مقاطع پيشساختهي بتنی با استفاده از بتن پـر مقاومـت يـا
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بتن با ردهي عملکردي بسيار قوي را ارائه داده است .بتن با ردهي عملکردي بسيار باال نوعی نسبتاً جديد از
بتن با خواص فوقالعاده ممتاز از جملـه دوام بسـيار بـاال ،مقاومـت فشـاري در حـدود  200مگاپاسـکال و
مقاومت خمشی در حدود  50مگاپاسکال است ،شکل اصـطالح بـتن فراتوانمنـد بـه تـدريج بـا توجـه بـه
پررنگتر شدن نقش پـوزوالنهـا و کـاهش آلـودگیهـاي زيسـتمحيطـی ناشـی از سـيمان از اوايـل قـرن
بيستويکم بر سر زبانها افتاد .از نکات قابل توجه در بررسی علمی اين نوع بتن ،توجه محققان بر اسـتفاده
از تکنولوژي نانومواد در ساختار اين نوع بتنها است .بکارگيري اين نانومواد در بافت بتن میتوانـد برخـی
نواقص مانند اُفت بتن را پوشش داده و عملکرد کلی آن را بهبود بخشد [.]13
پرههاي توربينهاي بادي در معرض بارهاي محيطی و مکانيکی چرخهاي ،بارهاي کششی پيچيده و خارج از
محور و بارهاي فشاري و برشی قرار دارند .ساخت چنـين تـوربينهـايی نيازمنـد توسـعهي مصـالح بـروز،
مستحکم و مقاوم در برابر خستگی است تا بتواند بارهاي چرخهاي ،مکانيکی و بارهاي حرارتی و محيطی را
طی مدت طوالنی سرويسدهی توربين تحمل کند .از ميان ايـدههـاي مختلـف موجـود بـه منظـور ارتقـاي
عملکـرد مــواد کــامپوزيتی در کاربردهــاي مربــوط بــه انـرژي بــاد ،دو رويکــرد کامپوزيـتهــاي دوگانــه و
کامپوزيتهاي تقويتشده با نانو بکارگرفته شد .در تحقيقات زيادي مشاهده کردهاند که افزودن مقدار بسيار
اندکی از نانوذرات به کامپوزيتهاي تقويتشده به کمك الياف ،خواص کامپوزيتها را بهبود میدهد.

شکل :5

عات پیشسا تهشده برج توربین بادي بت ي از ج س بتن فو توانم د []12
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از کاربردهاي ديگر نانومواد در سازههاي توربين بادي میتوان به بکارگيري نانوحسـگرها بـه منظـور پـايش
سالمت پره توربينهاي بادي اشاره نمود .خواص عالی الکتريکی اين حسگرهاي نانوسـاختار مـیتوانـد بـه
تشخيص سريع نواقص سازهاي پره توربين و تخمين عمر سرويسدهی آن کمك کند .نانوحسگرها پتانسـيل
بااليی در تنظيم خروجی انرژي و سرعت پرهها به منظور جلوگيري از اضافه بار وارده بـر اجـزاي سـازهاي
دارند [ .]14تحقيقات انجام گرفته بر روي اين نانوحسگرهاي منطبق بر کامپوزيتهاي نانولوله کربنیپليمري
توسط محققان دانشگاه هيوستون امريکا در مجله  Applied Physicsچاپ شده است [.]15
در حوزه بهبود خواص کارايی ،مقاومتی و دوام سـازههـاي بتنـی و کامپوزيـتهـاي سـيمانی بـا اسـتفاده از
نانوذرات مطالعات قابل توجهی تا به امروز انجام گرفته است .يکی از متـداولتـرين نانوسـاختارهاي مـورد
استفاده در بتن نانوذرات سيليس يا ذرات سيليکا هستند که باعث افزايش مقاومت آن میشـود ،شـکل ايـن
نانوذره میتواند حفرات موجود را در زمان اوليه و تا حدي پس از زمان گيـرش پـر کنـد ،تـراکم نهـايی را
افزايش دهد ،تخلخل و نفوذپذيري بتن را کم کرده و در نهايـت وزن سـيمان اسـتفاده شـده در مخلـوط را
کاهش دهد .در واقع میتوان گفت حضور نانوذرات سيليکا در طرح اختالط بتن ،رفتار و خصوصـيات بـتن
در حالت تازه و در حالت سخت شده را بسيار متحول میکند [.]16

شکل  :6روند ت ییر م اومت فشاري بتنهاي حاوي نانوسیلیس براي درصدهاي وزني م تلف سیمان []16

تحقيقات نشان میدهد با افزودن سيليکافوم کارايی بهبود میيابد .دليل بهبود کارايی بـتن مربـوط بـه شـکل
ذرات نانوسيليکا است که عملکردي مشابه حرکت بلبرينگ در بين ذرات سيمان از خود نشان میدهنـد .بـه
منظور بهبود کارايی بتنهاي حاوي نانوسيليکا از فوق روانکننده استفاده میشود.
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به منظور افزايش مقاومت فشاري و مدول االستيسيته بتن میتوان از جايگزينی بخشی از سيمان با نانوذرات
اکسيد آلومينيوم بهره برد .نتايج آزمايشات بهفرنيا و سالمی [ ]17بر روي نمونههـاي حـاوي آلومينـات را بـا
درصدهاي مختلف وزنی نشان از بهبود  6درصدي مقاومت فشاري براي نمونهي 28روزه و  9درصدي براي
نمونهي 120روزه داشت ،شکل در تحقيقات نشان داده شده است که بهبود زيادي در مقاومت فشاري بـتن
در حضور اين نوع نانو ذارت حاصل میگردد .الزم به ذکر است افزودن نانوآلومينيوم زمـان گيـرش اوليـه و
نهايی بتن را کاهش میدهد.

شکل  :7مدول یانگ و م اومت فشاري بتن حاوي درصدهاي م تلف نانو رات آلومی یوم []17

به منظور کاهش نفوذپذيري در بتن میتوان از نانو ذرات اکسيد آهن استفاده نمود .در بررسی تدثير افـزودن
نانوذرات اکسيد آهن بر خواص و ويژگیهاي بتنهاي سيمانی تحقيقات نظري و رياحی [ ]18نشـان داد بـا
بکارگيري اين نانوذرات ،درصد نفوذپذيري آب ،سرعت جـذب آن و ضـرايب جـذب آب را بـراي تمـامی
نمونهها در هر سنی کاهش میدهد .همچنين با افزوده شدن مقدار نانو اکسـيد آهـن ميـزان کـارايی و زمـان
گيرش بتن تازه کاهش میيابد .آزمايشات خوش اخالق و همکـاران [ ]19بـر روي شـناخت بهتـر خـواص
نمونههاي بتن خود تراکم پر مقاومت حاوي نانوذرات اکسيد آهن مشخص کرد که افزودن نانو اکسيد آهـن
تا حد  4درصد از وزن سيمان ،موجب افزايش مقاومت و بهبود نفوذپذيري آب میگردد .اين ذرات قادرنـد
تا به شکل نانو پرکننده رفتار کرده و با کاهش حفرات زيان بار ،بافت بتن را بهبود دهد.
مقاومت و کارايی بتن را میتوان با بهرهگيري از نانو موادي از جملـه نـانو ذرات اکسـيد روي و نـانو ذرات
کربنات کلسيم ،بهبود بخشيد .مطالعات نظري و رياحی [ ]20بر روي اثر افزودن نـانوذرات اکسـيد روي بـر
خواص بتن ،نشان از بهبود مقاومت مالتهاي سيمانی حاوي اين نانوذرات داشـته اسـت .محققـان زيـادي
استفاده از نانوذرات کربنات کلسيم را باعث بهبود شکلگيري بافت بتن دانستند زيرا که اين ماده بـه عنـوان
پايگاهی براي هستهزايی عمل کرده و سرعت واکـنشهـاي هيدراتاسـيون را افـزايش مـیدهـد .کـاميلتی و
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همکاران [ ]21متوجه شدند اين نانوذره بر بهبود جريانپذيري و کارايی کوتاهمدت بتنهاي فراتوانمند مـؤثر
است .عالوه بر آن اين ماده تأثير مثبتی بر گيرش و کسب مقاومت فشاري نمونههـاي بتنـی در سـنين پـايين
داشت.
به منظور بهرهمندي از خاصيت خود تميزشوندگی بتن میتوان از نانو ذرات اکسـيد تيتـانيوم اسـتفاده کـرد.
عالوه بر خصوصيات خود تميزشوندگی نانوذرات اکسيد تيتانيوم ،استفاده از آن در کامپوزيتهـاي سـيمانی
برخی خواص مربوط به اين بتنها را بهبود داده است [ .]22نظري و رياحی [ ]24 ,23خصوصيات مختلـف
مالتهاي سيمانی را در اثر افزودن نانوذرات تيتانيوم بررسی کردند و مشاهده شد مقاومت خمشی ،مقاومت
فشاري و کششی نمونهها با افزايش مقدار نانوذرات ،افزايش میيابد .در ادامه و با بررسی خواص بتن تـازه،
مشاهده شد بکارگيري نانوذرات تيتانيوم گيرش اوليه بتن را تسريع میکند.
به منظور بهبود عملکرد بتن میتوان از نانو ذرات رُس بهره برد .متاکائولن دستهاي از نانورسها هسـتند کـه
طی واکنش با کلسيم خواص پوزوالنی بسيار بااليی کسب میکنند که بکارگيري آنها موجـب ارتقـاي قابـل
توجه خواص مکانيکی بتنهاي پايه سيمانی میشود .همچنين ،به جهت افزايش مقاومـت بـتن مـیتـوان از
نانولولههاي کربنی در بتن استفاده کرد .نانولولههاي کربن ساختاري لولهاي شکل بـا قطـري بـه ابعـاد چنـد
نانومتر بوده و نسبت ظاهري طول به قطر بااليی دارند(مطابق شکل ) 8

شکل  :8نانو لوله هاي تک جداره و چ د جداره

به دليل ساختار خاص و مستحکم نانولولههاي کربنـی ،ايـن مـواد داراي خـواص سـودمند زيـادي هسـتند.
چايپانيچ و همکاران [ ]25تأثير بکارگيري نانولولههاي کربن در خميرهـا و مـالتهـاي سـيمانی را بررسـی
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کردند .نتايج آزمايشات نشان دادند افزودن  1درصد وزنی نانولوله کربنی به سيمان ،مقاومـت فشـاري را تـا
حدي بهبود میدهد.
مورسی و همکاران [ ]26رفتار ماتريس سيمانی در اثر بکارگيري نانولولههاي کربنی چندجداره و نانورس را
بررسی کردند که در نتايح افزايش مقاومت فشاري مشاهده گرديد .در بررسی مقاومـت خمشـی ،متاکسـا و
همکاران [ ]27مشاهده کردند که مقاومت خمشی نمونههاي ماتريس سـيمانی حـاوي نانولولـههـاي کربنـی
افزايش میيابد (مطابق شکل .)9

شکل  :9م اومت مشي نمونههاي حاوي الیاف نانولوله رب ي با درصدهاي م تلف []27

در بخش انتهايی گزارش به بررسی يکی از خواص هوشمند مصالح بتنی در مقياس نانو پرداخته شده است.
يکی از رويکردهاي توليد مواد و مصالح هوشمند خودترميم شـونده ،قـرار دادن کپسـولهـاي کـوچکی در
ساختار مواد است که به هنگام بروز ترك در ماده ،اين کپسولها شکسته شده و با آزاد شدن نـانومواد درون
کپسولها ،ترك بسته شـده و بـه ايـن ترتيـب از رشـد و گسـترش آنهـا جلـوگيري مـیشـود .جـنس ايـن
ميکروکپسولهاي معموالً از نوع نانوذرات پليمري هسـتند کـه بـه همـراه ذرات کاتـاليزور در بـتن اسـتفاده
میشوند .بنابراين محتويات درون کپسولهاي نهفته در ماده و کاتاليزور توزيـع شـده در سرتاسـر مـاتريس،
میتوانند عمليات ترميم ترك را انجام دهند .هنگام رسيدن ترك به يـك کپسـول ،محفظـه شـکافته شـده و
محتويات آن خارج شده و باعث ترميم ترك موجود میگردد .در مطالعات صورتگرفته ،نانوکامپوزيتهاي
مختلفی مانند پلیاتيلن -کربن سياه ،سيليکا -متاکريالت بوتيـل ،اپوکسـی پلـی آنيلـين-کامفورسـولفونات و
اپوکسی -نانورس به عنوان عامل ترميمکننده در بتن استفاده شدهاند .اين پوشـشهـاي هوشـمند بـا قابليـت
خودترميم شوندگی از سطح در برابر خوردگی و ترك محفاظت میکنند و در صورت آسيبديـدن ،موجـب
ترميم ترك میشوند [ .]28يکی ديگر از روشهاي خودترميمشوندگی بتن ،استفاده از شبکه مويرگی در بتن
است .در اين روش از يك شبکه مويرگی براي انتقال نانومواد عامل ترميم با تکيه بر خاصـيت مـويينگی ،از
منبع به محل ترك خورده و پليمريزاسيون در مجاورت کاتاليزور و در نتيجه ترميم تـرك اسـتفاده مـیشـود.
زمانی که ترك در سطح پوشش ايجاد میشود ،تنش کششی در شبکه افـزايش يافتـه و عامـل خـودترميم از
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طريق عمل مويرگی و بدون هيچگونه فشار خارجی ،از ميکروکانالها به ترك میرسد و باعث تـرميم تـرك
میشود [ ( ]29مطابق شکل .)10

شکل  :10سمت چپ :شماتیک عملکرد روش میکرو -نانو پسولها بهم ظور ودترمیمي
سمت راست :عکس میکروسکوپي یک پسول شکستهشده در ا ر ترک

نتیجهگیري
مرور منابع مطالعاتی حوزه نانوتکنولوژي و بررسی نتايج حاصل از اين تحقيقات لزوم سرمايهگذاري بيش از
پيش جهت بهبود خواص مصالح سازهاي با بکارگيري از مواد نانو ساختار را نمايانگر میسازد .همانگونه که
نتايج مطالعات در حوزهي مقاومتی و بهسازي نشان میدهد ،بکارگيري نانومواد در مصالح بتن باعث بهبـود
بسيار زياد بسياري از خواص مکانيکی مصالح مانند مقاومت فشاري ،خمشی و کششی و همچنـين افـزايش
دوام و ارتقاي کارايی بتن تازه میگردد .استفاده از برخی نانوذرات فلزي مانند موليبدن ،کروم ،مس ،نيکل و
واناديوم و يا حتی ايجاد تغيير در ساختار نانومقياس ،خواص مکانيکی و خسـتگی فـوقالعـادهاي بـه فـوالد
میبخشد .عالوه بر اين کاربردها ،نانوذرات اکسيد آهن ،نانوالياف کربن و برخی ديگر از نانوذرات فلزي بـه
شکل نانوحسگرهاي قدرتمندي در مصالح سازهاي استفاده میشوند که از کاربردهاي آنها میتوان به پايش
سالمت سازههاي صنعت برق و از جمله برج و پرههاي توربين بادي اشاره نمود .عالوه بـر ايـن ،بـهمنظـور
ساخت بتنهاي فراتوانمند در سازههاي صنعت برق میتوان از مواد نانو ساختار استفاده کرد .همچنين ،براي
ساخت مالتهاي ترميمی و گروتهاي فونداسيون بتنی سازههاي عظيم و سـازههـاي نيروگـاهی همچـون
دودکشها و برجهاي خنكکننده ،به جهت باال بردن مقاومتهاي چسبندگی ،خمشی و فشاري مـیتـوان از
مواد نانو ساختار بهره برد .نتايج بررسی نانوساختارهاي بکار رفته در بتن نشان میدهد که در جهت افزايش
مقاومتهاي مکانيکی و دوام کامپوزيتهاي سيمانی و بتنی میتوان از نانوذرات سـيليس ،کربنـات کلسـيم،
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رس ،گرافن ،نانولولههاي کربنی و همچنين برخی اکسيدهاي فلزي مانند آلومينيوم ،آهن ،روي و منيزيم بهره
برد .غير از اين موارد میتوان به قابليت هوشمندسازي سازهها و ايجاد خواص خودترميمی بتن با استفاده از
نانو ذرات اشاره نمود .از اين نانوساختارها به دو شکل و به صورت مـادهي خـودترميمی تشـکيل دهنـدهي
نانوکپسولها و يا به عنوان بستر حملکننده مواد خودترميم استفاده شده و بدين ترتيب مـاده خـودترميم بـه
داخل بافت بتن اعمال میشود .در اثر بروز ترك در سازه و در صورت رسيدن ترك به موضع نانوکپسول يـا
نانومويرگهاي تعبيهشده در بافت بتن ،اين محفظهها پاره شده و محتواي مادهي خودترميمی خارج میشود
و با قرار گرفتن در بستر ترك ،با استفاده از ماهيت واکنشی خود باعث پُر شدن ترك میشود .پس از بررسی
و ارائهي توضيحات کافی در مورد هر کدام از زمينههاي کـاربردي مـواد نانوسـاختار در مصـالح سـازهاي و
حوزههاي تخصصی هر کدام ،در انتها الزم به ذکر است به منظور انجام يـك جمـعبنـدي مناسـب در مـورد
بهبود عملکرد مصالح سازههاي صنعت برق با استفاده از مواد نانو ساختار و امکانسـنجی اسـتفاده از آنهـا
نبايد تنها به تحليلهاي علمی و آزمايشگاهی مواد مربوطه بسنده کرد زيرا که میتوان گفت بزرگترين عامـل
بازدارنده بر سر راه گسترش استفاده از مواد نانوساختار در هر مصالح سازهاي اَعم از سـازههـاي سـاختمانی
عادي و يا سازههاي صنعت برق به عنوان يك گروه از سازههاي سنگين و پراهميت زيرساختی ،هزينههـاي
خريد مواد اوليه نانوذرات مربوطه و نحوه اعمال آن مواد بدون مواجه بـا سـاير مشـکالت آزمايشـگاهی بـه
ماتريس مصالح سازه است .لذا تحليل همهجانبه اين مواد با تأکيد زياد بـر مالحظـات مسـائل اقتصـادي آن،
بيش از پيش در مقايسه با ساير پروژهها اهميت پيدا خواهد کرد.
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Abstract: The use of energy pile foundations for heat exchanging with the ground has caught
significant attention in recent years. One of the potential fields for energy pile application is
electric power industries. Implementing the energy piles in electric power industries can be
majorly corresponded to two major subgroups, namely "direct applications" in power
production facilities and power transmission-distribution networks and "indirect
applications" in industrial target consumers. In both categories, some machineries or
components need to be cooled or heated to assure proper operation. For heat exchange
purposes, commonly a thermal fluid (e.g., water) circulation system is implemented which can
be incorporated in energy pile foundations. Among the most important factors, which should
be considered to select the energy pile system for heat exchange purposes in industrial
machineries, are the magnitude of the flow rate and initial or final temperatures of the
geothermal fluids and those corresponded to the operational capacity of the energy pile
systems. In this paper, the possibility of direct or indirect usage of energy piles in electric
power industries is studied. In this regard, technical aspects of the issue have been
considered, analyzed and discussed. Results revealed that there are many principle or
auxiliary devices in electric production and transmission-distribution networks or electric
consuming industries, which an utilize the energy piles for heat exchange purposes. The
economical and executional concerns of the issue are discussed, as well.
Keywords: Energy piles, electric power industries, direct and indirect usages, operational
characteristics, economic and environmental studies.
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A Brief Review of the Geothermal Energy
Energy resources are categorized into renewable and nonrenewable energies. The
repeatable and stable sources of energy are called the renewable energy, like Wind,
Biomass, Tidal, Solar and Geo-thermal energies. On the other hand, Nuclear, Coal,
Oil, Natural Gas fuels are the nonrenewable forms of energies.
The origin of geothermal resources results from the nuclear interactions, which take
place inside the earth. The various resources of geothermal energies are classified in
the two groups of shallow and deep resources and the depth of the deep resources is
more than 200 m. These resources consist of hydrothermal and developed resources,
which naturally contain fluid for heat exchanging, and lacks enough fluid to exchange
the energy, respectively. One of the direct applications of the deep geothermal
resources is extracting energy for generatin power. In addition, there are more
utilization like heating or cooling systems, agriculture, animal husbandry, industrial
applications and water treatment (Garakani, 2017).
The shallow resources which are limited to the less than 200 m includes the open and
the close systems. In the open systems, the water is extracted from the known place
and after the exchanging of the energy it will be injected to the same place from which
it was extracted. The shallow resources of geothermal energy are widely used for
cooling and heating systems (Nooraliei, 2015).

Geo-Thermal Structures and Energy Piles
The geo-structures that are used to exchange heat are divided into two separated
systems, namely open and close systems. In open systems, the groundwater enters into
the heat exchanger and returns back to the ground level where it was not extracted. In
contrary, in closed systems, the extracted water is injected into the same place where it
was extracted. In general, the heat exchanger geo-structures comprise of heat
exchanger borehole, energy pile, energy tunnel, the shallow foundation of energy,
sewage system of energy, energy wall, energy well, and energy column (Brandl 2006).
The borehole heat exchanger is a vertical borehole that is excavated near the energy
consuming structure. In this case, set of pipes are placed inside the borehole and the
exchange of energy is performed using an intermediate fluid. Another type of heat
exchanging system is the energy tunnel, in which the contact area of the tunnel and the
ground makes an efficient path to exchange the energy. The shallow foundation system
is the other type of heat exchanger that is highly applicable due to the wide contact
areas between the foundation and the upper ground surface, which exceeds the
transformation of the energy. Energy wall is regarded as an option to exchange the
energy, in which the sewage system is placed in ground depths and it is possible to
implement considerable flow of water for energy exchanging. Energy column is
established to exceed the consolidation process in soil (Adam and Markiewicz 2009,
Rees 2016).
Energy piles play the same role as the structural piles (Fig. 1). Energy piles have both
the structural and heat exchanging functions at the same time. The design of energy
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piles should satisfy the fact that heat exchanging procedure should not disturb the load
transferring procedure. The best-known application of energy pile is cooling and
heating the domestic and commercial building. Energy piles provide the underfloor
heating system with sufficient fluid to exchange the energy. This system can be applied
to deice the runways. Furthermore, energy piles are implemented under the cereal
silos to help the process of cereals drying. Switzerland, Austria, Germany, Great
Britain are the pioneers through the using of energy piles. Australia, Japan, China,
Netherland and United State are the new comers in the utilization of energy piles
(Hamada, Saitoh et al. 2007, De Moel, and Bach et al. 2010).
In addition to residential or commercial structures, industrial implementation of
energy piles is still a challenging field of interest for researchers and engineers. One
of the best possible industries in which the shallow heat exchanging systems can be
implemented is “electric power industry”. Energy piles can be used for both “direct”
and “indirect” purposes in electric power industries. In “direct” implementations,
energy piles are used for heat exchanging (cooling or heating) in electric power
facilities to increase using the renewable energy. In “indirect” implementations,
energy pile can be used in electricity consuming industrial centers. Both types of
implementation can help reduce using non-recoverable sources of energies.

Fig. 1: Implementation of Energy Piles in: Left) Keble College, UK. and, Right) a Walk Road in Japan

Direct Application of Energy Piles in the Electric Power Industry
The direct application of energy pile in electric power industry can potentially results
from cooling or heating demands in which large amount of energy consumes. To
minimize the energy consumption, introducing energy pile into the power industry can
be highly taken into attentions. The direct applications of energy piles in electric
power industry is considered for cooling towers, electrical transformers, pre-heating
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the raw material and closed cooling water systems in gas plants.

Cooling Towers
Cooling towers are of the most important facilities in electric power plants (Fig. 2).
This section exceeds the process of cooling water using evaporation. Through the
process of evaporation, large amounts of water evaporate to the air. The high volumes
of water, which is used in the cooling tower; plus, wasting water through evaporation
describe the needs for finding a more efficient solution. The water flux in cooling
towers is on average of 50000 m3/h. Hence, utilization of energy piles in cooling
towers for cooling partial amounts of water can be regarded as a valuable idea
(Garakani, 2017).

Fig. 2: Cooling Towers in Electric Industries

Cooling Process of Electrical Transformer
Transformers are among the most fundamental components in electricity transmission
lines. Transformer is a component, which changes the level of electric voltage for
different utilizations. Transformers generate a lot of heat during work and the need for
the cooling process is inevitable. In addition, due to the high weight of transformers
structure, strong foundation structures are needed to be placed beneath the main body
of transformers to transfer the loads to the ground. The utilization of the energy pile in
cooling system of transformers is a unique recommendation since the dual function of
the energy piles (heat exchanging and structural load bearing) satisfies the needs for
the cooling system and the bearing foundation. The fluid flow rate in cooling system of
the transformer is on the average of 5 m3/h which matches the working characteristics
of the typical energy pile systems (Garakani, 2017). The functional specifications of
the cooling towers and cooling system of the transformers are presented in Table. 1.
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Table 1: Functional Specification of the Cooling Tower and Cooling system of Transformer (Garakani, 2017)

Power Plant

Input Temperature (℃)

Input
Temperature(℃)

Flux
(m3/hr)

Cooling Tower

35

27

42000

Transformer Cooling
System

30

40.4

3.4

Pre-Heating the Raw Material
In the electric power industry, sometimes it is needed to pre-heat the primary raw
materials. For example, in thermal power plants, it is necessary to warm up gasoline
or crude oil before entering the combustion chamber, or in boilers the inlet air must be
preheated before entering the circulating procedure.
The flow rate of the consuming fuels is typically below 5 m3/hr. In addition, the volume
of the air, which enters to the boilers, is about 120 kg/s. Hence, implementing the
energy piles is possible for pre-heating the aforementioned materials (Garakani,
2017).

Indirect Applications of Energy Piles
In this section, the utilizations of energy pile in electric consuming industries like oil
industry, steel industry, and greenhouse ventilation systems is demonstrated.

Oil industry
Heat exchangers are widely utilized in the oil industry. The fractionating column is
the essential part of distillation procedure. To separate the mixture of crude oil in this
column the heat exchangers are used. Furthermore, the gas and oil reservoirs are
placed in a deep depth of ground; a suitable place to extract geo-thermal energy. The
inlet temperature of distillation tower is about 15-30℃ which is regarded as the
certified temperature for the utilization of energy piles.

Steel Industry
The steel industry is the basic economical foundation of the developed countries. The
index of steel consumption is a criterion to evaluate the economical level of the
country. Various heat exchangers are installed in the purifying process of ore. For
instance, the outlet gases from the purifying process enter to the cooling system. In
addition, some facilities like compressors, drier and the hydraulic section need to the
cooling systems. Using energy piles in the steel industry can be taken into
consideration.
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Greenhouse Ventilation System
Based on their application, the temperature of greenhouses should be selected with
respect to the treated plants. Generally, the favorable temperature for plants is about
65℉. Thus, utilization of heating system in the greenhouses is inevitable. There are
various methods to heat the greenhouses like using pipes on the surface of the soil,
utilization of pipes on the surface of the lateral walls of the greenhouse, and using the
unit heaters. Based on the functional properties of these systems, energy piles can
satisfy the heating demands in greenhouse systems.

Food Production Industry
Utilizations of heat exchanger in the food and dairy industries are widely taken into
consideration. For instance, milk and cream pasteurization, milk and cream cooling,
thermal treatment of cream, cooling and heating oil and fat are regarded as the
applications of heat exchanger in the food, diary and drink industry. Based on the
functional performance of the heat exchangers in the food industries, energy piles can
be used for extracting the geo-thermal energies.

Economic and Environmental Evaluation of Energy Piles
In this research, a complete economic study has been performed to compare the cost
of heating or cooling the electric power facilities for different types of energy sources.
Accordingly, the average cost values for producing 1 MW.hr energy for cooling or
heating purposes in electric power industries are presented in Table 2. As shown in
Table 2, the very low cost of using the energy piles in compare to other sources of
energy is very significant.
Table 2: Economic Comparison between Different Types of Energy Resources Used for Cooling or Heating
Demands in Electric Power Industries

Energy Type

Fossil Solar
Fuels energy

Cost
(US$/MW.hr)

133.3

77.8

Wind
energy

Hydropower
plant

73.3

50.0

Biomass Geo-thermal Energy
energy
resources
Piles

93.3

115.6

40.0

Despite the fact that the renewable forms of energy have negligible effects on the
environment, extracting energy poses destructive manipulations on the environment
and the various cycles of producing power slightly change the environment. Fig. 3
demonstrates the production of carbon dioxide per different methods of the energy
generating. As it is depicted, the production of carbon dioxide for the fossil fuel is
drastically high among other types of energy production. On the other hand, energy
piles create the lowest environmental pollution among other sources of energy.
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Fig. 3: The mount of greenhouse production (grams of CO 2 per KW/h)

Conclusion
In this paper, a feasibility study on implementing the energy piles in electric power
industries is investigated. The utilizations of energy pile in the power industry are
divided into the two direct and indirect sections. Cooling towers, cooling system of
electrical transformers, pre-heating the raw materials and closed cooling water
systems are the examples for direct applications of energy piles and, oil, steel and food
industries are the indirect utilizations of this clean source of energy. Based on the
functional specifications and economic-environmental considerations, the utilizations
of the energy piles in electric power facilities or electric consuming industries are
worth to be taken into account.
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در اين بخش ،خالصهاي از وضعيت پروژههاي در حال انجام و جلسات تخصصی برگزار شده در گروه
پژوهشی سازههاي صنعت برق ارائه میشود .اين پروژهها و جلسات به بازه زمانی شهريور  1396تا انتهاي
خرداد  97مربوط میباشد.
پرو ههاي در حال انجام
عنوان پروژه :تدوين سند راهبردي شناسايی مخاطرات محيطی جوي مرتبط با صنعت برق و پهنهبندي پارامترهاي مشخصه
آنها در سطح کشور
نوع پروژه :امانی

مدير پروژه :محمد علی جعفري

کارفرما :پژوهشگاه نيرو
معاونت مربوطه :پژوهشی
همکاران پروژه :علی اصغر ذکاوتی ،امير اکبري گرکانی ،آزاده
گودرزي ،سلمان رضازاده ،عليرضا رهنورد

مجري پروژه :عسکر جانعلیزاده

درصد پيشرفت پروژه در حال حاضر%66 :

تاريخ شروع پروژه95/11/20 :

تاريخ پايان پروژه97/12/25 :

اهداف و نتايج به دستآمده يا محتمل از پروژه:


شناسايی کلی انواع مخاطرات جوي موجود در کشور و دستهبندي آنها



تعيين وضعيت آسيبپذيري شبکه برق در برابر مخاطرات جوي بصورت کيفی



بررسی سوابق موجود و نيازسنجی در خصوص تعيين پارامترهاي مشخصه مخاطرات جوي در کشور و پهنهبندي آنها



تعيين اقدامات و سياستهاي مورد نياز و تهيه برنامه و نقشه راه براي شناسايی ،اندازهگيري و پهنهبندي پارامترهاي
مشخصه مخاطرات جوي در کشور
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عنوان پروژه :تدوين سند راهبردي شناسايی مخاطرات محيطی زمين مرتبط با صنعت برق و پهنهبندي پارامترهاي مشخصه
آنها در سطح کشور
نوع پروژه :امانی
مدير پروژه :عليرضا رهنورد

کارفرما :پژوهشگاه نيرو
معاونت مربوطه :پژوهشی
همکاران پروژه :امير اکبري گرکانی ،محمد علی جعفري،
علی اصغر ذکاوتی ،سوده صميمی

مجري پروژه :عسکر جانعلیزاده

درصد پيشرفت پروژه در حال حاضر%62 :

تاريخ شروع پروژه96/01/23 :

تاريخ پايان پروژه97/07/23 :

اهداف و نتايج به دستآمده يا محتمل از پروژه:


شناسايی کلی انواع مخاطرات زمينی موجود در کشور و دستهبندي آنها



تعيين وضعيت آسيبپذيري شبکه برق در برابر مخاطرات زمينی بصورت کيفی



بررسی سوابق موجود و نيازسنجی در خصوص تعيين پارامترهاي مشخصه مخاطرات زمينی در کشور و پهنهبندي آنها



تعيين اقدامات و سياستهاي مورد نياز و تهيه برنامه و نقشه راه براي شناسـايی ،انـدازهگيـري و پهنـهبنـدي پارامترهـاي
مشخصه مخاطرات زمينی در کشور

عنوان پروژه :تدوين دانش فنی طراحی ،اجرا و آزمون استفاده از شمعهاي انرژي در برج فنآوريهاي نوين برق حرارتی
نوع پروژه :امانی
مدير پروژه :امير اکبري گرکانی

کارفرما :پژوهشگاه نيرو
معاونت مربوطه :حوزه رياست و روابط عمومی
همکاران پروژه :اميد قاسمی فرع ،محمد علی جعفري ،علی
اصغر ذکاوتی ،ياسين ولیتبار ،محسن هاتفی

مجري پروژه :هادي نظرپور

درصد پيشرفت پروژه :پروژه اخيراً شروع شده است.

تاريخ شروع پروژه97/04/15 :

تاريخ پايان پروژه97/10/15 :

اهداف و نتايج به دستآمده يا محتمل از پروژه:
 اجراي شمع انرژي براي اولين بار در ايران و بومیسازي دانش فنی طراحی شمعهاي انرژي در کشور
 تدوين روش طراحی شمعهاي انرژي به عنوان المان باربر سازهاي و المان تأمينکننده قسمتی از انرژي گرمايشی (يا
سرمايشی) يك ساختمان اداري
 تدوين دانش اجرا و روش آزمون شمعهاي انرژي
 صحتسنجی توأمان تحليل ،آناليز عددي و آزمونهاي برجا در عملکرد باربري و تغيير شکلپذيري شمعهاي انرژي
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عنوان پروژه :تدوين دانش فنی طراحی مکانيکی ،اجرا و آزمون شمعهاي مارپيچ در دکلهاي مشبك  63کيلوولت
نوع پروژه :امانی
مدير پروژه :امير اکبري گرکانی

کارفرما :پژوهشگاه نيرو
معاونت مربوطه :پژوهشی
همکاران پروژه :محمد علی جعفري ،علی اصغر ذکاوتی،
سوده صميمی ،محمدرضا جهانشاهی ،هديه سهالتهنه

مجري پروژه :عسکر جانعلیزاده

درصد پيشرفت پروژه در حال حاضر%18/5 :

تاريخ شروع پروژه96/12/29 :

تاريخ پايان پروژه98/02/01 :

اهداف و نتايج به دستآمده يا محتمل از پروژه:
 تدوين روش طراحی شمعهاي مارپيچی به عنوان عنصر اصلی باربري پی در دکلهاي  63کيلولت
 تدوين دانش اجرا و روش آزمون شمعهاي مارپيچی
 صحتسنجی توأمان تحليل ،آناليز عددي و نتايج آزمونهاي برجا در ظرفيت باربري شمعهاي مارپيچ

عنوان پروژه :امکانسنجی ،طراحی ،ساخت و انجام آزمونهاي استاندارد يك نمونه کراسآرم کامپوزيتی دکل انتقال نيروي
تلسکوپی  132يا  230کيلوولت آويزي دو مداره با توجه به انتخاب گزينه برتر
کارفرما :پژوهشگاه نيرو -شرکت مادر تخصصی توليد نيروي
نوع پروژه( :امانی -پيمانی)

برق حرارتی
معاونت مربوطه :انتقال

مدير پروژه :علی اصغر ذکاوتی

همکاران پروژه :محمد علی جعفري ،علی سعيدي ،مصطفی
شرفی ،کيوان فيروزي ،ياسر احمدي

مجري پروژه :صفر فرضعلیزاده

درصد پيشرفت پروژه در حال حاضر%72 :

تاريخ شروع پروژه1395/02/27 :

تاريخ پايان پروژه1397/05/20 :

اهداف و نتايج به دست آمده يا محتمل از پروژه:


بررسی سوابق موضوعی ساخت کراسآرمهاي کامپوزيتی در خطوط انتقال نيرو



بهبود عملکرد و کاهش هزينههاي ساخت ،نگهداري و افزايش عمر



بررسی گزينههاي مختلف و انتخاب گزينه برتر



ساخت کراسآرم و انجام آزمونهاي مرتبط



تدوين و توسعه دانش فنی استفاده از کراسآرمهاي کامپوزيت در دکلهاي خطوط انتقال نيرو
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عنوان پروژه :بهبود عملکرد سازههاي صنعت برق با شناسايی ،بکارگيري و توسعه مواد نانو ساختار
نوع پروژه :امانی
مدير پروژه :آزاده گودرزي

کارفرما :معاونت پژوهشی – پژوهشگاه نيرو
معاونت مربوطه :معاونت پژوهشی
همکاران پروژه :علی اصغر ذکاوتی ،سپيده صفري ،مهرداد
کريمی ،روزبه مواليی

مجري پروژه :عسکر جانعلیزاده

درصد پيشرفت پروژه در حال حاضر%23 :

تاريخ شروع پروژه96/12/29 :

تاريخ پايان پروژه97/08/01 :

اهداف و نتايج به دستآمده يا محتمل از پروژه:


به منظور بهبود عملکرد سازههاي صنعت برق به شناسايی و بررسی انواع مواد نانو ساختار و موارد کاربرد آنها در
مصالح سازهاي پرداخته میشود.



ادبيات فنی ،سوابق موضوعی ،دانشها و فناوريهاي به روز جهانی مرتبط با بهبود وضعيت خاك بستر سازهها و
همچنين مصالح سازهاي با به کارگيري مواد نانو ساختار مطالعه و گردآوري میشود.



با شناسايی و بررسی شرکتهاي فعال در زمينهي توليد مواد نانو ساختار مورد استفاده در سازهها ،امکان بکارگيري و
استفاده از اين مواد در کشور مورد ارزيابی قرار میگيرد.



تطبيق دانشهاي فنّی و فناوريهاي نوين جهانی در ارتباط با بکارگيري مواد نانو ساختار در سازههاي صنعت برق با
اسناد باالدستی کشور و نيازهاي آتی صنعت برق کشور مورد بررسی قرار میگيرد و چرخهي عمر فناوري و بازار
استفاده از مواد نانو در سازههاي صنعت برق مورد ارزيابی قرار میگيرد.



به منظور بهبود عملکرد سازههاي صنعت برق ،فهرست و دستهبندي مواد نانو ساختار کاربردي در اين سازهها و
روشهاي توسعهي بکارگيري آنها در کشور و مزايا و معايب آنها ارائه میشود.



فهرست طرحها و پروژههاي مرتبط با بکارگيري آنها به منظور تسريع توسعهي اين فناوري و نيل به ارزشهاي صنعت
برق و انرژي کشور و تعيين مسير روشن براي محققين در جهت تدوين سندهاي راهبردي به جهت بکارگيري اين مواد
در سازههاي صنعت برق ،ارائه میشود.
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عنوان پروژه :تدوين سند راهبردي ارزيابی و مقاومسازي سازهها و تجهيزات صنعت برق در برابر مخاطرات لرزهاي
نوع پروژه :امانی

کارفرما :پژوهشگاه نيرو
معاونت مربوطه :پژوهشی

مدير پروژه :سلمان رضازاده

همکاران پروژه :محمد علی جعفري

مجري پروژه :عسکر جانعلیزاده

درصد پيشرفت پروژه در حال حاضر%50 :

تاريخ شروع پروژه96/6/1 :

تاريخ پايان پروژه98/2/1:

اهداف و نتايج به دستآمده يا محتمل از پروژه:


تعيين ضرورت ارزيابی و مقاوم سازي لرزهاي سازههاي صنعت برق



مرزبندي فنی و شناسايی انواع سازهها و تجهيزات صنعت برق



تدوين راهبردهاي ارزيابی و مقاومسازي لرزهاي سازههاي صنعت برق

عنوان پروژه :طرح پهنهبندي اقليمی و بارگذاري خطوط انتقال نيرو
نوع پروژه :پيمانی

کارفرما :توانير
معاونت مربوطه :فناوري

مدير پروژه :سلمان رضازاده

همکاران پروژه :محمد علی جعفري

مجري پروژه :صفر فرضعلیزاده

درصد پيشرفت پروژه در حال حاضر%95 :

تاريخ شروع پروژه94/4/10 :

تاريخ پايان پروژه97/05/10 :

اهداف و نتايج به دستآمده يا محتمل از پروژه:


تحليل آماري کميتهاي هواشناسی مرتبط با خطوط انتقال نيرو



تهيه نقشههاي پهنهبندي پارامترهاي جوي مورد نياز جهت بارگذاري خطوط انتقال نيرو



استخراج مقادير کميتهاي هواشناسی بر اساس دورههاي بازگشت متفاوت
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جلسات ت
تاری جلسه
96/10/19

ي گروه سازههاي ص عت بر

مو وع جلسه
بررسی عناوين پيشنهاد شده طرح استاد از طرف
دانشگاهها

96/10/11

طرح تفصيلی و طرح استاد پژوهشگاه زلزله

96/11/02

معماري انرژي در ساختمانها

96/09/21

پژوهشگاه زلزله
اعضا گروه سازه ،دکتر نظرپور
/دکتر مهدوينيا

ارائه پروژه «بکارگيري ميکروپايل در فونداسيون

اعضا گروه سازه

هاي دکل هاي خطوط انتقال»

/علی اصغر ذکاوتی

97/01/27
97/02/24
97/03/08

دفتر گروه سازه
ساختمان چمران
دفتر گروه سازه

اعضا گروه سازه

سالن کنفرانس شهيد

/محمد علی جعفري

عباسپور

معرفی فنآوري جديد براي مقاومسازي سازههاي

اعضا گروه سازه و

سالن کنفرانس شهيد

زيربنايی در برابر زلزله

/دکتر شاهرخ رضايی

عباسپور

ارائه پروژه «پهنهبندي اقليمی و بارگذاري خطوط

اعضا گروه سازه

سالن کنفرانس

انتقال برق کشور»

/سلمان رضازاده

ساختمان فناوري

ارائه پروژه «فاز صفر سياست پژوهی در حوزه

اعضا گروه سازه

سازههاي بخش توليد صنعت برق»

/آزاده گودرزي

ارائه پروژه «امکانسنجی استفاده از شمعهاي انرژي

اعضا گروه سازه

در صنعت برق»

/امير اکبري گرکانی

مخاطرات جوي مرتبط با صنعت برق و پهنهبندي
پارامترهاي مشخصه آن در سطح کشور»

96/10/25

اعضا شوراي راهبري

دفتر گروه سازه

اعضا گروه سازه و نمايندگان

ارائه پروژه «تدوين سند راهبردي شناسايی
96/10/11

افراد حا ر /ارائهده ده

مکان

دفتر گروه سازه
دفتر گروه سازه

برگزاري جلسه همانديشی به منظور پيادهسازي
97/03/28

اعضا گروه سازه

مقدمات مورد نياز برگزاري سمينار

دفتر گروه سازه

تخصصی شمع انرژي
97/03/29

پروژه مهاربند جديد پرهاي
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اعضا گروه سازه،

سالن کنفرانس

/دکتر بهشتی

ساختمان توربين بادي

انتشارات ا یر گروه

انتشارات ا یر گروه
. اطالعاتی ارائه خواهد شد1396 در اين بخش در خصوص انتشارات علمی اعضاي گروه در سال
ISI م االت ورنالي
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