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 گروه پژوهشی تجهيزات خط و پستتخصصی  بروندادهای
 1398پاييز  ،14، شماره چهارمسال 

 سخن سردبير

میانجي حكم  آموز  تا او را تشصابوی    ز اون  را كه هستي، نام از او ياف  و زرد را تي سبپا

 .شود ميكه شصاز  او، از شصاز  زود و دنیاي اطراف زود شروع 

توا  نشور و تبوادل اطالعوات هماموان     هاي عور حاضر ايون ابو  كوه     از ويژگي كييت ون شك 

تا برع  زيواد در حوال انجوام ابو . در      ،هاي م،تلف علمي پیشرف  تكصولوژي و فصاوري در زمیصه

ها  هاي ق رت و تجهیاات مرتبط تا آن نیا چه در زمیصه تكصولوژي و چه در زمیصه پژوه  مورد بیست 

هاي زيادي در مراحول م،تلوف تولیو  توا      ، تغییرات رو ته جلو توده و پیشرف و ز مات انجام يافته

هاي مرتوط ته زط و پسو  نیوا از ايون     توزيع و مورف ترق، شكل گرفته اب . تجهیاات و فوالی 

 .در كوارايي بیسوت  قو رت ناو  تسواايي دارد      آن، نبوده و تا توجه ته اهمی  فراوان ماوله مستثصي

هموواره در   ،زط و پس  پژوهشگاه نیرو تجهیااتپژوهشي گروه ها و تحایاات انجام ش ه در  پروژه

نشور و تبوادل    توا توجوه توه اهمیو     . تاشو   موي هاي پیشرو در دنیا  مسیر پیشرف  و در بطح فوالی 

هاي پژوهشي و ت،ووي انجام شو ه   اطالعات بوي ش ه اب  كه اين نشريه پژواكي از انواع فوالی 

ا در قالب گاارشات و ماا ت، ارتباط مصاببي تا ه در گروه تاش  تا تتوان تا ابتفاده از نشر اين فوالی 

هوا ترقورار    هاي م،تلف دازل پژوهشگاه و همچصین باير مراكا علمي و تحایااتي مثل دانشوگاه  گروه

 .كرد

 

 هادی نوروزی

 خط و پستپژوهشی تجهيزات گروه 



 

 

 

 خبر و گزارش 

 

 
 

 برداری از ترانسفورماتورهای قدرت بازنگری سند راهبردی توسعه فناوری ساخت و بهره

  :هادي نوروزيمدير پروژه 

تاشو  كوه    تورها و تجهیاات مرتوط توه آن موي  يكي از عصاصر مه  و حیاتي در بیست  ق رت ترانسفورما

گوردد. در واقوع    هاي مرتبط تا آن تاعث افااي  كارايي و تهبود عملكرد كل شبكه ق رت موي  توبوه فصاوري

هوا از قبیول الكتريكوي،     ترانسفورماتورها مانص  باير تجهیاات بیست  ق رت همواره در مورض انواع چوال  

تاشص . در حوزه صوصو  و پوژوه     اي و باير موضالت رايج مي مايهمكانیكي، حرارتي، زيس  محیطي، بر

راهكارهايي كه تراي رفع مشكالت تیان ش ه وجود دارد، متصوع تووده و توا توجوه توه ماهیو  هور كو ام از        

 گردد. هاي م،تلفي ارائه مي ها و فصاوري ها، روش چال 

 

هاي مرتبط توا   تا توجه ته ايصكه فصاوري 

قوو رت داراي طیووف  ترانسووفورماتورهاي 

اي جوامع توراي   وبیع توده، وجوود ترناموه  

هوا،  دهوي فوالیو    بازي و جهو   هماهصگ

هاي موورد نیواز و قورار     ها و هايصه بیاب 

دادن آنهووا در چووارچوب و مسوویر مصابووب 

توبوه، ته مصظور افااي  اثر ت،شوي آنهوا،   

تاش . در واقع جه  ابتفاده و ضروري مي

 شروع پروژه
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 گروه پژوهشی تجهيزات خط و پستتخصصی  بروندادهای
 1398پاييز  ،14، شماره چهارمسال 

پوييري، زموان توه     هاي م،تلفي از قبیل توجیوه  ها نیاز اب  كه جوانب و زمیصه تكارگیري هر ك ام از فصاوري

ها، چرزه عمر و نیواز و   هاي م،تلف در فصاوريها، الاامات، مح وديتها و نیازمص ي فصاوري  كارگیري، هايصه

 امات هواي مورتبط و اقو    جايگاه صصو  در هر فصاوري و آيص ه آنها، اه اف مورد نظر در تكارگیري فصواوري 

راهي كه تمام اين موضوعات را پوش  ده ، تهیه  مصابب جه  ربی ن ته اين اه اف، در قالب بص  و ناشه

 "هاي طراحي، باز  و ت وين دان  فصي ترانسوفورماتورهاي توا تلفوات پوايین     بص  توبوه فصاوري"گردد. 

 هاي ق رت تهیه ش ه اب . تاش  كه در پژوهشگاه نیرو در ارتباط تا ترانسفورماتور يكي از ابصادي مي

 در وريتهره افااي  در واقع اين بص  تا ه ف كاه  تلفات و

هاي نوين  و تمركا تر روي تكصولوژي توزيع و انتاال هاي ت، 

تلفات ته عصوان يكي از راهكارهاي ربی ن  ترانسفورماتورهاي ك 

هاي  ته اين ه ف، ت وين ش ه اب . اما تا توجه ته ايصكه حوزه

هاي ترانسفورماتورهاي ق رت تسیار وبیع تود و  ا فصاوريمرتبط ت

تلفات شامل مواردي از قبیل  عالوه تر ترانسفورماتورهاي ك 

هاي  م يري  عمر، تكصولوژي مانیتوريصگ، تومیر و نگه اري،

تهبود ران مان، بازي،  زصكهاي  تكصولوژيعاياي مرتبط، 

رماتورهاي ترانسفورماتورهاي زاص نظیر شیف  فازي، ترانسفو

زطوط جريان مستای ، مطالوات اثرات تغییرات بیست  نظیر 

اتوال مصاتع تولی  پراكص ه تر روي ترانسفورماتورها و باير 

نیا ترداري از ترانسفورماتورهاي ق رت  هاي باز  و تهره فصاوري



 

 

 

 خبر و گزارش 

 

هاي مرتبط تا  يشود، ليا نیاز اب  كه تا انجام تغییرات و اصالحات بص  موجود، تتوان تمامي فصاور مي 

 ترانسفورماتورهاي ق رت را پوش  داد.ترداري از  باز  و تهره

 "ترداري از ترانسفورماتورهاي ق رت تازنگري بص  راهبردي توبوه فصاوري باز  و تهره "پروژه در 

تر مورد  هاي مرتبط تطور وبیع دامصه فصاوري

مطالوه و ترربي قرار گرفته و تا تهیه درز  

هاي مرتبط، در  گصجان ن پروژه فصاوري ج ي  و

نهاي  ناشه راه طرح ته صورت روشن مش،ص 

 گردد.

 

 

 از مهمترين اق اماتي كه در پروژه تازنگري بص  انجام زواه  گرف  عبارتص  از: 

 هاي فصاورانه ته روزرباني درز  فصاوري و حوزه 

 هاي مرتبط تا ترانسفورماتورهاي ق رت فصاوري هوشمص ي 

 اير ابصاد راهبردي ته مصظور جلوگیري از همپوشانيهاي ب ترربي پروژه 

 ت وين پروژه هاي اجرايي 

 تودجه رياي و زمان تص ي 

  تاسی  كار 

  تربی  ره نگاش 
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 رود كسب شود عبارتص  از: از جمله مهترين نتايجي كه از انجام پروژه تازنگري بص  انتظار مي

  نگري مباني بص تاز 

ترداري از ترانسفورماتورهاي ق رت و ايجاد  هاي مرتبط تا باز  و تهره شصابايي فصاوري 

درز  فصاوري ج ي  تا توجه ته نظر 

 زبرگان اين حوزه

در طول ترربي رون  توبوه فصاوري  

هاي غالب تا  زمان و تویین فصاوري

 هاي فصاوري توجه ته نیاز كشور و ويژگي

ترداري از ترانسفورماتورهاي  هاي كالن توبوه فصاوري باز  و تهره و بیاب تویین اه اف  

 ق رت

 هاي اجرايي اب یت وين اق امات و ب 



 

 

 

 خبر و گزارش 

 

 
ترداري از  هاي اجرايي جه  تربی  ترنامه راه توبوه فصاوري باز  و تهره ت وين پروژه 

 ترانسفورماتورهاي ق رت 
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 هاي پس ( تجهیاات PM) پیشگیرانه نگه اري و تومیران ازي و  ت وين ضواتط فصي راه   

   (GIS) عايق گازي

  :پژمان خزائيمدير پروژه 

هواي  پسو  و ( GISهواي عوايق گوازي )   (، پسو  AISهاي مومولي )نوع پس  3ته  عم تاًپستهاي ترق 

و يا  SF6  هاي پر از گاز تجهیاات در دازل محفظه GIS هاي در پس شون . مي تص ي تاسی ( MTSتركیبي )

در ماايسه توا   GISهاي . ترزي از مااياي پس گیرد قرار ميو باير گازها نظیر نیتروژن   SF6تركیبي از گاز 

 از: ان  عبارت AISهاي پس 

  موموليهاي  اتواد كمتري نسب  ته پس (AIS) در مصاطق شهري كه قیم  زمین تصاتراين  .دارد

 گردد.در هايصه مي جويي صرفهها ببب تا  اب ، ابتفاده از اين نوع پس 

  گیرن ، آلودگي محیط تر قرار مي ها، تجهیاات در دازل محفظهتا توجه ته ايصكه در اين نوع پس

 .نیس  اثرگيار ها آن

 هستص . تر مصابب تاژ تمابيتراتر ولايمصي در  ازلحاظ 

  دارن .ته تومیرات كمي عمر طو ني و نیاز 

  يي دارن .قاتلی  اطمیصان تا 

در مااتل هايصه تا ، نیاز ته آموزش زاص جه  تومیر و نگه اري، زمان تومیر طو ني، عو م دبتربوي   

رداري و تومیر و نگه اري ته عل  ويژگي كامپك  تودن و وجود حج  زيوادي از گواز    تمصابب جه  تهره

SF6   وجوود   تاشو . هوا موي  كه نیاز ته م يري  و مانیتوريصگ دارد، از جمله موايب ابتفاده از اين نوع پس

شي از تصگصاهاي تسیار تراي صصو  ترق كشور ته مصظور تامین درزواب  انرژي روته رش  شهرهاي تارگ نا

 پژوهش 

 



 

 

 

   (GIS) عايق گازي هاي پس ( تجهیاات PM) پیشگیرانه نگه اري و تومیران ازي و  ت وين ضواتط فصي راه

هاي عايق گازي ته عصوان يكوي  باز  و توبوه فضاهاي مسكوني و تجاري تاعث گردي ه تا توجه ته پس 

 .از راه حلهاي موثر در اين زووص مطرح گردد

 

 

ق گوازي در بوالیان ازیور و همچصوین افوااي  بون تهوره تورداري         عاي هايپس نظر ته گسترش نوب 

 تاكصون ايصكه ته توجه تا همچصین و كشور ترق شبكه اطمیصان قاتلی  در آنها نا  و موجود  GISهاي  پس 

 نگهو اري  و تومیور  انجوام  و ازيانو   راه زوووص  در كشوور  در كاملي و جامعو دبتورالومل  ضواتط فصي

گازي  عايق هايپس  تجهیاات پیشگیرانه

دبتیاتي ته اه اف ايون   ،ت وين نش ه اب 

 ريواي  ترناموه  جهو   در مهمي گامپروژه 

 قو رت  هواي  شوبكه  هواي دارايي م يري 

 مويكور  ضواتط تكارگیري و آي مي تشمار

0

5

10

15

20

25

30

400 kv 230 kv 132 kv 63,66 kv

ي 
ها

ت 
س

د پ
دا

تع
G

IS
 

 
ور

ش
 ك

خل
 دا

در
 



  

9 

 

 گروه پژوهشی تجهيزات خط و پستتخصصی  بروندادهای
 1398پاييز  ،14، شماره چهارمسال 

 توه  زسارت ورود از جلوگیري ترداري، تهره ن ازي،ا راه هايهايصه كاه  در ايمالحظه قاتل تاثیر توان  مي

 قاتلی  اطمیصان در شرايط م،تلف عملكردي داشته تاش . افااي  و شبكه

ه ف از انجام اين پروژه، شصابايي مشكالت و موضالت رايج در پستهاي عايق گازي، تویین المان هواي  

جه  پی  تیصي و تش،یص آبیب و ارائه هاي فصي و ب،  افااري آبیب پيير، تویین ملاومات و نیازمص ي

نیاز ته حوزه هواي   ضواتط فصيراهكارهاي جلوگیري يا كاه  آبیب مي تاش . تا توجه ته ايصكه ت وين اين 

 اين م،تلفي از دان  فصي، ت،وص و فصاوري دارد، ضروريس  تا تا تهره گیري از نظر مت،ووین فوال در 

 ايوران،  و دنیوا  در تجهیواات  ايون  مفیو   عمور  زمیصوه  در تحایق و آكادمیك مطالوات انجام همچصین و حوزه

شهاي نوين تومیر و نگه اري پیشگیرانه اين تجهیاات ت وين گردد. ت ين مصظور در اين پروژه، توا انجوام   رو

تومیر و نگهو اري  ان ازي و  ه ت وين ضواتط فصي راهمطالوات و ترربي هاي  زم و ابتفاده از نظر زبرگان ت

 زم ته ذكر اب  كه در اين پوروژه مصظوور از    .شود مي پردازته گازي عايق هاي پس تجهیاات ه پیشگیران

 هوا و ي، بوركاتل گیور هاي انو ازه ترانس تاس تارها، بكسیونرها،تجهیاات پس  هاي عايق گازي، تريكرها، 

دبوتیاتي توه   د. گردگازي مي تاشص  و تجهیاات موضوع پروژه ته اين تجهیاات مح ود مي ي عايقترقگیرها

  عمور  م يري  فصي دان   ارتاا و توبوه تراي نیاز مورد برمايه و فوالیتها صحیح ه اي  ببب اين ضواتط 

 .ش  زواه   كشور در گازي عايق هاي پس 

 هواي پسو   پیشوگیرانه  نگهو اري  و تومیران ازي و  ته ايصكه دبتیاتي ته ترنامه جامع در زمیصه راه تا توجه

  دهي فوالیتهاي مورد نیاز ذيصفوان م،تلف و افااي  كوارايي و اثرت،شوي آنهوا مسوتلام     يق گازي و جهعا

هاي عايق گازي موي تاشو  و عو م همكواري آنهوا      تولی كصص گان و تهره ترداران پس همكاري و مشارك  

اي تولی  ژه تا شرك  هپرو پیشصهاد اين ارائه از قبل ،داردريسك دب  نیافتن ته اه اف تربی  ش ه پروژه را 



 

 

 

   (GIS) عايق گازي هاي پس ( تجهیاات PM) پیشگیرانه نگه اري و تومیران ازي و  ت وين ضواتط فصي راه

 انجوام  هايي راياني( تهران اي مصطاه ترق و متانیر) تردار تهره هايشرك  )توبكات و نیرو ترانس( و  كصص ه

 .اب  ش ه

( و corrective( در حال  كلي ته دو نوع اصوالحي ) maintenance actionsنگه اري )تومیر و اق امات 

شود. در روش اصالحي تجهیا تا زمانیكه دچار مشكل گردد، كار كرده و ( تاسی  ميpreventiveنه )پیشگیرا

گردد. در حالیكه در روش پیشگیرانه، اقو اماتي جهو    پس از تروز مشكل، قسم  آبیب دي ه جايگاين مي

 اق امات اين از يك هر گیرد.  زم ته ذكر اب بال  نگه اشتن تجهیا و افااي  قاتلی  اطمیصان آن انجام مي

شوود،  توريف موي  (maintenance policyنگه اري ) بیاب  عصوان ته مومو ً كه توبط مكانیامي نگه اري

 :توان ته موارد زير دبته تص ي نمودها را ميگیرد. اين بیاب انجام مي

 failure-based maintenance (FBM) 

 time-based maintenance (TBM) 

 condition-based maintenance (CBM) 

 risk-based maintenance  (RBM) 

وجووود تصگصاهوواي تسوویار تووراي   

صصو  ترق كشور توه مصظوور توامین    

درزواب  انرژي روته رش  شهرهاي 

شووي از بوواز  و توبوووه  تووارگ نا

فضاهاي مسكوني و تجاري تاعث 

گردي ه تا توجه ته 

هوواي عووايق گووازي تووه پسوو 

 . عصوان يكي از راه حلهاي موثر در اين زووص مطرح گردد



  

11 

 

 گروه پژوهشی تجهيزات خط و پستتخصصی  بروندادهای
 1398پاييز  ،14، شماره چهارمسال 

 تصواتراين تاشو .  ( موي TBMنگه اري پیشگیرانه مبتصي تر زموان ) تومیر و در اين پروژه تمركا تر بیاب  

مشو،ص جهو  عملكورد مصابوب      تا فواصل زمواني  GISهاي نگه اري تجهیاات پس تومیر و هاي روش

 ها در طول عمر آن ارائه زواه  ش .پس 

 

 

مبتصي  پیشگیرانه نگه اري و تومیر و ان ازي راه زمیصه در ضواتط فصي يك ت وين حاضر پروژه انجام نتیجه

 هوا و بوركاتل ، هاي انو ازه گیوري  ترانس تاس تارها، تريكرها، بكسیونرها،) گازي عايق هاي پس  تر زمان

 را ت نبال زواه  داش : ذيل دبتاوردهاي ضواتط فصي اين. تود زواه  گازي( ي عايقاترقگیره

 اباس تر كه نگه اري و تومیر و ان ازيراه هايت،  تفكیك ته  زم هايآزمون فهرب  ت وين 

 ته هاآزمون فهرب  ت وين در. ش  زواه  انجام هاآن در ش ه ارائه هايتوصیه و موتبر مراجع

 ت، ، اين ت وين تا. ش  زواه  توجه هاآزمون اجرايي قاتلی  و كشور در دموجو شرايط

 انتظار مورد بیست  اطمیصان قاتلی  ارتااي نتیجه در ترداران تهره و صاحبان تین رويه وح ت

 . تود زواه 



 

 

 

   (GIS) عايق گازي هاي پس ( تجهیاات PM) پیشگیرانه نگه اري و تومیران ازي و  ت وين ضواتط فصي راه

 مراجع و المللي تین و ملي ابتان اردهاي ته ابتصاد تا مصت،ب هايآزمون انجام اجرايي روش 

 مجري واح ان توبط ضواتط فصي در ش ه ارائه هايروش تكارگیري. ش  زواه  رائها موتبر

-تجهیاات پس  ته آبیب از جلوگیري و ش ه ازي نتايج صح  از اطمیصان تر عالوه ها،آزمون

 از آم ه ت ب  نتايج ماايسه امكان آزمون، ناصحیح روش تكارگیري از گازي ناشي عايق هاي

 پس  تجهیاات شرايط ياطالعات تانك ايجاد امكان نتیجه، در. بازديم ممكن را م،تلف مجريان

 تومیمات ازي در كمك ته عالوه كه شودمي فراه  كشور كل مایاس در حتي گازي عايق هاي

 .تود زواه  كشور محااان مطالوات تراي مصاببي داده پايگاه م يريتي،

 

. شو   زواهو   ارائه پروژه اين در ش ه تهیه ط فصيضوات در هاآزمون از ش ه ازي نتايج تحلیل و تجايه روش

 پسو   تجهیواات  وضووی   مورد در اشتباه هايگیريتومی  نتايج، تفسیر در نظر ازتالف رودمي انتظار ليا،
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 و ملوي  ابتان اردهاي تر عالوه ت، ، اين ت وين در. يات  كاه  آن ته مرتوط هايهايصه و گازي عايق هاي

 .ش  زواه  ابتفاده زمیصه اين در كشورها باير دبتورالومل و تبرمو مراجع از المللي، تین

 

 یب زير زواه  تود:انجام پروژه ته ترتمراحل 

 موجوود  يهوا  هيرو يمستص باز و پروژه تا مرتبط مستص ات و مراجع ترربي و اولیه مطالوات انجام 

 ي عايق گازيها پس تجهیاات  نگه اري و تومیر  و ان ازي راه در

 انجام مطالوات اولیه و ترربي مراجع و مستص ات مرتبط تا پروژه در زارج از كشور 



 

 

 

   (GIS) عايق گازي هاي پس ( تجهیاات PM) پیشگیرانه نگه اري و تومیران ازي و  ت وين ضواتط فصي راه

  تجهیواات پسو     نگهو اري  و تومیران ازي و  راهترربي و مستص  بازي رويه هاي موجود در

 در دازل كشور  هاي عايق گازي

 توجیه پييري 

 

 گازي عايق هاي ان ازي و تومیر و نگه اري تجهیاات پس هاي راهت وين فهرب  آزمون 

 گازي هاي عايقهاي تجهیاات پس تواريف مرتوط ته انواع آزمون 

 ان ازي و تومیر و نگه اريهاي راهين فهرب  آزمونت و 

 پسو   ان ازي و تومیر و نگهو اري تجهیواات  هاي راهانجام آزمونهاي ت وين و م ون بازي روش 

 گازي عايق هاي

 ان ازي و تومیر و نگه اريهاي راهت وين روش انجام آزمون 
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 عوايق  هواي  پسو   تجهیواات  نگهو اري  و تومیر و ان ازي راه ضواتط فصي اولیه نويس پی  ت وين 

 گازي و تشكیل پصل زبرگان

  نويس ضواتط فصي ت وين پی 

 زبرگان پصل تشكیل  

 گازي عايق هاي پس  تجهیاات نگه اري و تومیر  و ان ازي راه فصي ضواتط بازي نهايي 

 اولیه نويس پی  زووص در روژهپ ناظر و داوران زبرگان، ازي نظرات  

 تهیه نس،ه نهايي 



 

 

 

   مورفي ماا ت    

 

  

 المللی برق سی و چهارمين كنفرانس بينپذيرفته شده در مقاالت 

توبوط اعضواي گوروه     "المللوي تورق   بي و چهارمین كصفرانس تین"ش ه در  ارائهاين ت،  ماا ت در 

 گردد. پژوهشي تجهیاات زط و پس  ذكر مي

 محرک های الكترومغناطيسی برای سوئيچ های هوايی فوق سريع جهت افزايش ولتاژ  :نعنوا

 قوس با افزايش سرعت كنتاكت

 :علی كديور نويسندگان 

  19 :مقالهكد-E-HVS-1291 

 

  گروهمقاالت  
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 هاای تشاخين ناپاياداری ولتااژ در      هايی برای بهبود عملكرد انديس پيشنهاد روش :نعنوا

 حوادث اغتشاش كوچک و اغتشاش بزرگ

 :امير حسين محمدزاده نياكی نويسندگان 

  19 :مقالهكد-F-PSS-1556 

 

 

 

 

 



 

 

 

   مورفي ماا ت    

 

 ارائه الگوريتم نوين جهت بهبود هماهنگی رله جريان زياد باا درنررگياری ايساتگاه     :نعنوا

 شارژ خودروی الكتريكی

 :ومحمد مرفری رمان صفايیآ بيتاسادات نورپرور،،مصطفی گودرزی نويسندگان 

  19 :مقالهكد- E-MAP-1554 
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 روشی نوين برای تعيين حداكثر نفوذ منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع :نعنوا 

 :امير حسين محمدزاده نياكیو   اميرحسين صولت نويسندگان 

  19 :مقالهكد- F-PDS-2114 

 

 

 

 

 



 

 

 

   مورفي ماا ت    

 

 زدايی و تغيير سطوح ولتاژی شبكه فشار متوسط شهر اهاواز   های تنوع بررسی چالش :نعنوا

 با هدف مقابله با ريزگردها

 :مهدی گلچوب فيروزجايی، مجيد رضائی و آرمان صفايی هادی نوروزی نويسندگان ، 

  19 :مقالهكد- F-PDS-2239 
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برق اهواز و نحوه انتخاب  عيشبكه توز زاتيگرد و غبار بر تجه دهياثرات پد یبررس

  محاسبه شده یآلودگ زانيبا ممتناسب  زاتيتجه

  :هادي نوروزيمدير پروژه 

هواي   هاي تحرانوي و مهموي در زيربواز     ا چال هاي ق رت در كشورهاي م،تلف ت تسیاري از بیست 

هاي ق يمي در بیسوت ، مشوكالت    ان . موضوعاتي مانص  عمر تا ي تجهیاات، طراحي شبكه ترق زود مواجه

هاي محیطي، افااي  تسیار زياد تااضاي انرژي، نحوه چی مان و توپولوژي شوبكه،   زيس  محیطي و آلودگي

ترداري، كیفی  توان، قاتلی  اطمیصان،  هاي تهره ل و حفاظ  بیست ، روشنحوه تامین توان و انتاال آن، كصتر

تاشوص . يكوي از    هوا موي   گياري در شبكه از جمله ايون چوال    هاي برمايه رياي و هايصه میاان تلفات، ترنامه

هاي ق رت اثرات ناشي از وقوع حوادث طبیووي توه علو  تغییورات اقلیموي       هاي نوظهور در بیست  چال 

 تاش .  كه در ايران، پ ي ه گرد و غبار موبوم ته رياگردها از جمله آنها ميتاش   مي

 حووزه  كیلومتر 2000 ح ود تا چصین ه  و عراق و صوودي عرتستان كشورهاي تا مجاورت دلیل ته ايران

ي هوا  هاي ازیر و توبوه كانون و نیا تغییرات اقلیمي در دهه عمان درياي و فارس زلیج حاشیه امت اد در آتي

. تاش  مي درگیر آن از ناشي هاي آلودگي و رياگردها پ ي ه تا ج ي طور ته دازلي مستو  تولی  گرد و غبار،

 دفووواتي  توو اد و كشور غرتي جصوب و جوصوتي هاي ابتوان در ترداري توهره بواتق از ش ه اعالم گاارشات

 گووردد  موي  تجهیواات  شستشووي  جمله از نگه اري و برويس دي ه و توويض تجهیاات ص مه ته اق ام كه

 در اياو بویون  پايو اري  ش ه تجهیاات شبكه و ابتهالك تسريع در كه اب  زيادي مشكالت دهصو ه نوشان

در واقع پ ي ه گورد و غبوار موبووم توه رياگردهوا توا زاصوی          .دارد وجوود محویطي ب،  شرايط تراتر

  پژوهش 



 

 

 

   محاببه ش ه يآلودگ اانیتا ممتصابب  ااتیاهواز و نحوه انت،اب تجهترق  عيشبكه توز ااتیگرد و غبار تر تجه  هياثرات پ  يتررب 

    

كصصو  و هو  در بوطوح     را دچار ازتالل مي چسبص گي و رطوتی  پييري كه دارد ه  از لحاظ عاياي بیست 

گوردد. همچصوین توروز مشوكالت      فلاي تاعث افااي  میاان زورن گي و در نتیجه كاه  عمر مفی  آنها مي

هاي ايجاد ش ه تر اثور   حرارتي ته عل  كاه  تماس بطوح زارجي تا هوا و تبادل حرارتي يكي ديگر تص 

 تاش . وقوع گرد و غبار در شبكه مي

 

گردد عايق اين تجهیاات زوود تسوتر مصابوبي جهو       ت متااتل شرايط محیطي و آلودگي تاعث ميتأثیرا

همچصین انوواع زووردگي در ايون     هاي ق رت تجا تگيارد. ه اي  جريان گردي ه و اثرات زود را تر بیست 

 ه غواز پ يو  آبوال از   10 توی  از  در طوي  ياتو .  گردد و عمر تجهیاات م،تلف كاه  مي شرايط تسريع مي

رياگرد در جصوب غرب كشور، مصاطق وبیوي از غرب، شمال غرب، جصوب و مركوا ايوران توا ايون پ يو ه      

كصص . اين  هاي زماني متفاوت اين پ ي ه را تجرته مي ابتان كشور در تازه 20درگیر ش ه ان . تطوريكه تی  از 
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همجووار آن، توا تیشوترين توازه     زوزبتان و چص  ابتان  ويژه ابتان تهپ ي ه در ابتانهاي جصوب غرب كشور 

شهربوتان اهوواز توه عصووان مركوا ابوتان و قطوب         شبكه توزيع تورق  ده . زماني و تا ترين غلظ  رخ مي

و ...( و ابوتراتژيك جصووب غورب كشوور در     نظیر نف ، گاز، پتروشیمي، فو د، نورد، صصايع نیشكرصصوتي)

تر زطاي تجهیاات م،تلف مصووته و آثار  و غبار هاي گرد هاي ناشي از آلودگي بالیان ازیر ته ش ت آبیب

 هاي طو ني م ت ترق را تجرته كرده اب . زاموشي

 

تهمن در ابتان  26و  23، 9، 8و در روزهاي  95ماه بال  اي كه در تهمن هاي گسترده حوادث و زاموشي 

گرد و غبار در شبكه  زوزبتان تا شروع حوادث از شهربتان اهواز و تر اثر تروز شرايط جوي ويژه همراه تا

هواي زيور در    تاشو . عكوس   هاي ازیر در كشور مي هاي بال ترق اين ابتان ته وجود آم  از مهمترين چال 

ابو  و   ي اول مواه گرفتوه شو ه    چصو  روز پوس از رزو اد گورد و غبارهواي نیموه       95تهمن مواه   17تاريخ 

 تاش . شارمتوبط ميف  ي وزام  پوش  آلودگي نشس  كرده تر تجهیاات شبكه دهص ه نشان

 



 

 

 

   محاببه ش ه يآلودگ اانیتا ممتصابب  ااتیاهواز و نحوه انت،اب تجهترق  عيشبكه توز ااتیگرد و غبار تر تجه  هياثرات پ  يتررب 

    

حوادث طبیوي از قبیل تغییر قوانین و نگرش موجود، آمووزش،  هاي كلي مااتله تا انواع  تر بیاب عالوه 

هاي مصابب جه  مااتلوه توا    تیصي نیاز اب  كه در زود شبكه ق رت نیا راهكارها و پی  ها، ارزياتي بیاب 

تووان موواردي نظیور     ميهاي آن  مهمترين جصبهاز ود كه هاي ته زووص حوادث طبیوي گرفته ش انواع پ ي ه

مح ود كردن اثرات و جلوگیري ، گیري از ايجاد زسارت و ص مه در شبكه پی ، پييري بیست  آبیب كاه 

 را نام ترد. افااي  برع  تازياتي بیست ، از گسترش حوادث

 

تووان تور پايوه     رياگردها را موي م ته گرد و غبار موبوتراي مااتله تا اثرات ناشي از  و راهكارها اق امات 

تیصانه، اقو امات در حوین وقووع     ته صورت پیشگیرانه، پی و هاي كوتاه م ت، میان م ت و تلص  م ت  روش

توراي نمونوه    تصو ي كورد.   تاسی شود،  هاي ته وجود آم ه انجام مي پ ي ه و يا اق اماتي كه پس از تروز قطوي

تص ي مصابب آنها كه ته عصوان راه حل كوتواه   ها و ترنامه زمان ماره هاي شس  و شوي ابتفاده از انواع روش

مو ت در شوبكه    م ت و میان م ت توده و يا توويض تجهیاات آبیب دي ه كه ته مرور و ته صوورت میوان  

حل تلص  م ت توده و در طي چص  بال اين راهكار  گردد، تب يل زطوط هوايي ته زمیصي كه يك راه انجام مي

توان اق امات ذكر ش ه را در  تر مي البته ته صورت كلي ه افااي  قاتلی  اطمیصان بیست  كمك كص .توان  ت مي
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آوري بیسوت  قو رت، توانوايي بیسوت  توراي تحمول        تابآوري بیست  نیا توريف كرد. در واقع  قالب تاب

 حوادثي تا تاثیرگياري تا ،  احتمال ك  و تازياتي بريع ته يك بطح قاتل قبول اب .

 

ارهاي مصابب جه  مااتله تا حوادث ناشي از وقوع رياگردها در شبكه توزيع نیاز اب  تراي ارائه راهك

كه در اتت ا اتواد اين حوادث از قبیل زمان وقوع حادثه، شرايط آب و هوايي و جغرافیوايي محول، زطاهواي    

هوا   حادثه، میاان زاموشيايجاد ش ه، تجهیاات آبیب دي ه، بازتار و وضوی  شبكه توزيع در هصگام وقوع 

 آثوار  مو ت  میوان  و م ت كوتاه دردر واقع  و نحوه گسترش آنها و باير موارد مرتبط مورد ترربي قرار گیرد.

 تاثیرپييري تجهیاات مصووته در مح وده تح  پوش  شرك  توزيع ترق اهواز ت،  در پ ي ه اين م،رب

 توه  را اقتووادي  و فصوي  زسوارات  تتووان  مصابوب   يري و م رياي ترنامه تا تا گیرد قرار شصابايي مورد تاي 

 توزيوع  بیسوت   ته ترق، تجهیاات الكتريكي زطاهاي اثر در تيفهصگ مبالغ بال هر. داد كاه  ممكن ح اقل

 كواه   تورداري،  تهوره  يوا  طبیوي م،تلف عوامل اثر در ترقي تجهیاات عمر. شود مي تحمیل الكتريكي انرژي

 نشسو   عواياي  بوطوح  روي تور  تجهیواات  محفظوه  و تاتلوها دازل ته نفوذ تا عموما . گرد و غبار،يات  مي

 الكتريكي زطاي نهاي  در و عاياي زودرس پیري تاعث ترقي تجهیاات عاياي ابتاام  كاه  تا و كصص  مي

 توازده  كواه   تاعوث  تهويه هاي فن مصافي و تاتلوها ج ار روي تر نشس  تا آن تر عالوه. شون  مي تجهیاات

 نووب  تجهیاات كاري گرماي افااي  تاعث كه شون  مي ترق بیست  تجهیاات بازي زصك و هويهت بیست 



 

 

 

   محاببه ش ه يآلودگ اانیتا ممتصابب  ااتیاهواز و نحوه انت،اب تجهترق  عيشبكه توز ااتیگرد و غبار تر تجه  هياثرات پ  يتررب 

    

 تازوهواي  و مكانیامهواي  تور  گورد و غبوار   نشس  تا ترآن  عالوه.  شون  مي پاباژ پستهاي و تاتلوها در ش ه

 گرموا،  لوب قا در موتورهوا  تووان  تلفوات  و اصطكاك افااي  تا بكسیونرها، نظیر تجهیااتي مكانیكي محرك

 . آي  توجود تجهیاات اين عملكرد در ازتالل اب  ممكن

 

شوود.   تورداري بوفارش و زريو اري موي     هر تجهیا توزيع تا مش،وات فصي متصابب تا مصطاه مورد تهره

تغییرات اقلیمي و حادتر ش ن تو اد دفوات رز اد و ش ت و غلظ  گرد و غبارها در بالیان ازیر، نیاز توه  

اب . تا توجه ته ايصكه اكثر حوادث ايجاد ش ه در  ت فصي اين تجهیاات را ضروري كردهتازنگري در مش،وا

ضروريسو  توا توا    هاي تجهیاات ديگر تووده ابو ،    ها و عايق شبكه توزيع ترق اهواز از زطاي عاياي ماره

ز نوع و ش ت آلودگي در مح وه تح  پوش  شرك  توزيع اهوا مصابب و تا توجه تهمطالوات و اق امات 
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هاي ترانسوفورماتورها توازنگري    اوت فیوزها، ترقگیرها و توشیصگ ها، كات در انت،اب تجهیااتي از قبیل ماره

ش ت آلودگي مصاطق م،تلف اهواز،  پی  شرط هر گونه انت،اب و زريو  تجهیواات    مصاببي صورت گیرد.

موقع آن  هر تجهیا و اجراي ته رياي دقیق در نگه اري پیشگیرانه ازتواصي تراي متصابب مصطاه و نیا ترنامه

 ارائوه  توا  تووان  موي  توزيوع،  پسوتهاي  و زطوط تجهیاات تر هاگرد و غبار م،رب اثرات شصاز  تا تاش . مي

 كواه   را توويضوها  و تومیرات هاي هايصه طبوا و پرداز  تجهیاات مفی  عمر طول افااي  ته راهكارهايي

 ،تجهیواات  شسوتن )آشوكار  هواي  هايصوه  شامل محیطي دگيآلو از ناشي شبكه ته ش ه تحمیل هاي هايصه .داد

 ،تورق  شوبكه  م،تلوف  ت،شهاي در فصي تلفات) غیرآشكار، هاي هايصه و....(   و قطوات جايگايصي و توويض

 .تاشص  مي...(  و تجهیاات مفی  عمر كاه  و ضايوات ، پربصلي مشكالت

 



 

 

 

   محاببه ش ه يآلودگ اانیتا ممتصابب  ااتیاهواز و نحوه انت،اب تجهترق  عيشبكه توز ااتیگرد و غبار تر تجه  هياثرات پ  يتررب 

    

ت،  توزيع مورد مطالوه و ترربي قورار  و در  شهر اهواز 95حوادث تهمن ماه  در اتت ا حاضر پروژه در

اي كه در طي بالیان ازیور   هاي گسترده يكي از مهمترين حوادث و زاموشيزواه  گرف . تا توجه ته ايصكه 

كه در طي چص  روز تا ايجاد  1395ماه بال   شود ته حوادث تهمن ته وجود آم ه اب  مرتوط مي شهر در اين

، در نتیجه توراي ترربوي دقیوق ناواط ضووف      هاي م اومي در شبكه ترق ايجاد گردي  طوفان رياگرد، قطوي

  موجوود  شبكه نیاز اب  كه اين حوادث مورد ترربي قرار گیرن . در اين مرحله عالوه تر ترربوي وضووی  

تحلیول و ترربوي   پس از شبكه، اطالعات آب و هوايي روزهاي حادثه نیا مورد تحلیل قرار زواهص  گرف . 

در  شوود.  انجام موي گرفته  انجام ياق امات اصالح يو اثرت،ش يارزياتي كارائدر مرحله تو   ماه حوادث تهمن

شون  از قبیل نرخ زروج تجهیاات، م ت  هاي ارزياتي كه تویین مي واقع در اين مرحله تا ابتفاده از شازص

هوا،   ها، تو اد و نوع مشتركین از م ار زارج ش ه، میاان انرژي فروزته نش ه و باير شوازص  زمان زاموشي

موورد  از لحواظ كوارايي   ماه انجام يافته اب ،  اق امات اصالحي كه در چص  بال ازیر و تو  از حوادث تهمن

كارشصابوان شوبكه توزيوع    و صوصو  تورق   تا توجه ته نظرات زبرگان  همچصین ارزياتي قرار زواه  گرف .

شهربتان اهواز میاان اثر ت،  تودن اق امات اصالحي از لحاظ كیفي مورد ترربي قرار زواهو  گرفو . در   

 يرهوا یترقگ، وزهوا یكوات اوت ف ، ماوره هوا  از قبیل مش،وات فصي تجهیاات مه  شبكه فشارمتوبط نهاي  

شوهر اهوواز موورد    آلوودگي و شورايط اقلیموي     تا توجوه  عيتوز يترانسفورماتورها يصگهایتوش، يفلا  یاكس

تورق   يرویو آوري شبكه توزيع ن تا ه ف افااي  تاب يفص يراهكارهاتازنگري قرار زواه  گرف . همچصین 

 ارائه زواه  ش .از  اهواز در تراتر شرايط حاد گرد و غبار
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 برق اهواز عیشبکه توز زاتیگرد و غبار بر تجه دهیاثرات پد یبررس

 محاسبه شده یآلودگ زانیمتناسب با م زاتیو نحوه انتخاب تجه 

 شهر اهواز 95حوادث بهمن ماه  لیتحل

 

بررسی و تحلیل حوادث شبکه فشار متوسط در طوفان گررد و غبرار    -1-1

 در مناطق تحت پوشش شركت توزیع اهواز 95ماه بهمن

  95شناسی شبکه توزیع در حوادث بهمن آسیب -1-2

  ریو شركت توان شهرستانبرق  عیاخذ نظرات خبرگان صنعت توز -1-3

 اولارائه گزارش مرحله  -1-4

  اقدامات و راهکارها 

 شامل:   ریزگردبازنگري در مشخصات فنی تجهیزات مهم شبکه فشارمتوسط متاثر از آلودگی و شرایط  -3-1

 مقره ها -3-1-1

 وزهایكات اوت ف -3-1-2

 يفلز دیاكس يرهایبرقگ  -3-1-3

 روغنی ي توزیعترانسفورماتورها -3-1-4

  یکیالکتر يتابلوها-3-1-5

 ي فشار متوسطونرهایسکس و قدرت يدهایكلمکانیزم عملکرد و بوشینگ  -3-1-6

 هادیها و یراق االت شبکه توزیع فشار متوسط -3-1-7

 عیتوز شبکه يهاخازن-3-1-8

  گیريكنتور اندازه -3-1-9

 برق اهواز در برابر شرایط حاد گرد و غبار يرویوزیع نآوري شبکه تبا هدف افزایش تاب یفن يراهکارها شنهادیارائه و پ -3-2

 افزایش استقامت عایقی شبکهدامات قا -3-2-1

 تغذیه بارهاي حساس الزامات-3-2-2

 در شبکهو  پایش كلیدزنی ،افزایش قدرت مانور اقدامات -3-2-3

 در حوزه ایزوالتورها و ادوات قطع كننده هاي فشار متوسط توزیعر شبکهدبا درنظر گرفتن شرایط دما و رطوبت ارائه دستورالعمل مقابله با ریزگردها  -3-3

گرفته پس  انجاماصالحی اقدامات  كارائی و اثربخشیارزیابی 

 95ماه  از رخداد حوادث بهمن

 

گرفتره پرس از رخرداد حروادث      اقدامات انجام اخذ اطالعات -2-1

 اي( از كارفرما )فنی و هزینه 95ماه بهمن

گرفتره پرس از رخرداد     انجاماصالحی اقدامات بررسی كارائی -2-2

 95ماه حوادث بهمن

از رخرداد   شده پس انجام اصالحی بررسی اثربخشی اقدامات-2-3

 95ماه غبار  بهمن طوفان گردو

برگزاري جلسات هم اندیشی با مدیران و كارشناسان توزیرع   -2-4

برق نیروي اهواز  پیرامون وضعیت شبکه و چشم انداز آن، اقدامات توسعه 

 اي و تغییرات اقلیمی

 ارائه گزارش مرحله دوم -2-5



 

 

 

     المللي مركا تینمورفي 

 

 CEPRIتحقيقاتی مركز  های و آشنايی با فعاليتمعرفی 

، يوك موبسوه تحایاواتي    1951(، تابیس ش ه در بوال  CEPRIموبسه تحایاات توان الكتريكي چین )

ته تحایق و توبووه،   CEPRI( اب . فوالی  SGCCجامع و چص مصظوره واتسته ته شرك  شبكه ملي چین )

تس  و تازربي و فرمول نويسي ابتان ارد فصي، ازتواص دارد، كه اهمی  قاتل توجه تصیوادي و جهواني در   

كصص ه موبسوات تحایاوات تووان الكتريكوي      هاي هماهصگو تالش هاي ق رت دارد. از وظايف ارتباط تا شبكه

، ايجاد يوك بیسوت  حموايتي فصوي جوامع      SGCCدولتي تح  

موبسات دولتي كه در كارشان  CEPRIتر، بارت دقیااب . ته ع

جانبوه ارائوه می هصو  را بوازمان هي و      ز مات هموه  SGCCته 

 راهبري میكص .

يووك پوشوو  حمووايتي قوووي در  CEPRIاز زمووان تابوویس، 

هاي چووین جهوو  توبوووه علوو  و فصوواوري توووان رابووتاي تالشوو

 الكتريكي فراه  آورده اب . 

آزمايشووگاه  40مالكیوو  تووی  از  CEPRIدر حووال حاضوور، 

هواي  وريفصاتر هسوته   مشرفتحایق و توبوه را داراب  و كامال 

 هواي تئووري   پايوه و  تاشو   موي  AC/DCانتاال فوق فشار قووي  

 . ترداري ايمن در شبكه را توبوه داده اب  تهره

 المللی  بخش بين 
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، AC/DCهاي انتاال و جاتجايي فوق فشار قووي   هاي كالس جهاني در زمیصهشماري از نوآوري اين مركا

افواار   نرم 720صاحب امتیازي  CEPRIهمچصینشی ه اب . ،، شبكه هوشمص  و غیره را تحاق تكصترل شبكه

 مااله را در ازتیار دارد.  6800تاريبا و علمي  نشريه 362و انتشار 

 

 



 

 

 

     المللي مركا تینمورفي 

 مهمترين محورهاي تحایااتي اين مركا عبارتص  از: از

 هاي مرتبط تا انتاال توان تا ولتاژ تا   فصاوري 

  ريووواي  آنوووالیا و ترناموووه

 هاي ق رت بیست 

 بوووازي  بوووازي و شوووبیه مووو ل

 هاي ق رت بیست 

 تورداري   هاي مرتبط تا تهره فصاوري

 و كصترل بیست  ق رت

 فاظ رله و ح 

 قوي رتجهیاات فشا  
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 حفاظ  محیطي 

 هاي مرتبط تا انتاال فصاوري 

  اتومابیون 

 م،اترات و ارتباطات 

 تازار ترق 

  تجهیوووووووواات

 گیري ان ازه

  شبكه هوشمص 

 م يري  تااضاي تار 

 م يري  انرژي 

 هاي مرتبط توا   فصاوري

 ي نوها انرژي

 بازهاي انرژي زیرهذ 

 هاي مرتبط توا  فصاوري 

  مواد

 ربانااتر هاي مرتبط تا  فصاوري  

 

 



  

 

 

   كتاب مورفي-هاي نشر تازه

 
 

 

 

 

 اولیه و كاربردها هاي حفاظتی، اصول راهنماي تست رله: عنوان

 1398: سال انتشار

 علم و صنعت ايران انتشارات دانشگاه: ناشر

 

  اوليه و كاربردها های حفاظتی، اصول راهنمای تست رله 

ب های برتر صنعت برق آثار مكتوب در هفتمين جشنواره انتخاب كتا رتبه برتر در ارزيابی 

  كشور

كنفرانس  در جلسه افتتاحيه سی و چهارميناز سوی آقای دكتر اردكانيان )وزير نيرو( تقدير  

 .بين المللی برق

  مولفينگروه  

مهصو س   بی  محم  شهرتاش )عضو هیات علمي دانشك ه مهص بي ترق دانشگاه( و همكواران وي  دكتر

اتورازي، مهصو س هواجر     جی  ز امي، دكتر نبي اهلل رمضاني، دكتر موطفي برلك، مهص س مجیو  صوفري  م

 ،(گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست)بختمنصورمهندس فرشيد عب ي، مهص س زهرا م يحي تی گلي، 

 .حم  امیصي و دكتر مهتاب زلیلي فرمهص س ا

 معرفی كتاب 

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1400/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1400/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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