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مقدمه

این استان را ، وجود صنایع عمده و حیاتی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی ، فوالد، نورد، صنایع نیشکر و غیره در استان خوزستان 
نوط به تداوم و افزایش کیفیت برق رسانی بـه صـنایع   آنها مدر زمره یکی از قطبهاي صنعتی کشور قرار داده که استمرار کار 

. فوق میباشد
همچنیندر سال و ماه6طوالنی بودن فصل گرما بمدت حداقل استان خوزستان و شرایط جغرافیایی و آب و هوایی به لحاظ 

طی سالهاي اخیر تولید انـرژي و  ، مه غلیظ و گرد و غبار و بروز پدیده  هاي خاص جوي از جمله باال بودن رطوبت نسبی هوا 
.بهره برداري از شبکه برق با شرایط خاص روبرو گردیده است

کیلومتر مدار شبکه ي انتقال و فوق 500هزارو 8هزار مگاوات  ظرفیت تولید برق و بیش از 12صنعت برق خوزستان با بیش از 
.  پست برق در معرض ریزگردها می باشد204توزیع وتعداد 

اثرات آن آ سیب هاي تاسیسات و تجهیزات این صنعت بطور مستقیم در معرض این پدیده ي کم سابقه و یا بی سابقه قرار دارد که 
قطعی بـرق  ، انرژي هاي توزیع نشده، تولید برق از دست  رفته، عملکرد ناخواسته ي تجهیزات، کاهش تولید، وارده به تجهیزات

.به بخش هاي تولید، انتقال و توزیع  شده استباعث خسارات مالیگردیده و مشترکین صنعتی و غیرصنعتی 
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8484سالسالتاتاپدیدهپدیدهایناینگردیدگردیدنمایاننمایاناستاناستانایناینجنوبیجنوبیشهرهايشهرهايدردر13801380سالسالازازخوزستانخوزستاناستاناستاندردرغبارغبارووگردگردپدیدهپدیده
قرارقرارتاثیرتاثیرتحتتحترارااستاناستان2020تاتاشرایطشرایطبرخیبرخیدردرحاضرحاضرحالحالدردرووکشورکشوراستاناستان55تعدادتعداد8787سالسالدردروواستاناستانشهرهايشهرهايکلیهکلیهدردر

..دهددهدمیمی
..باشدباشدمیمیآالیندهآالیندهنوعنوعایناینغلظتغلظتمیزانمیزانووسالسالدردرخاكخاكووگردگردروزهايروزهايتعدادتعداد،،پدیدهپدیدهایناینوضعیتوضعیتشاخصهايشاخصهاي

استاناستاندردرتاکنونتاکنون8989ازسالازسالمکعبمکعبمترمتربربرمیکروگرممیکروگرم1000010000غلظتغلظتبیشترینبیشترینباباوو9191سالسالدردرروزروز7373تعدادتعدادباباپدیدهپدیدهایناین
)میباشدمکعبمتربرمیکروگرم170حدودغباروگردغلظتمجازمیزان((..استاستپیوستهپیوستهبوقوعبوقوعخوزستانخوزستان

رخرخزمستانزمستانووپاییزپاییزفصل هايفصل هايدردرکمترکمترتوالیتوالیباباووتابستانتابستانووبهاربهارفصولفصولدردرعمدتاًعمدتاًخاكخاكووگردگردطوفان هايطوفان هايگذشتهگذشتهسالهايسالهايتاتا
..میگرددمیگرددمشاهدهمشاهدهجويجويتغییرتغییرهرگونههرگونهبابانیزنیززمستانزمستانفصلفصلدردروضعیتوضعیتاینایناخیرااخیراولیولی..داددادمیمی

46از 4

8484سالسالتاتاپدیدهپدیدهایناینگردیدگردیدنمایاننمایاناستاناستانایناینجنوبیجنوبیشهرهايشهرهايدردر13801380سالسالازازخوزستانخوزستاناستاناستاندردرغبارغبارووگردگردپدیدهپدیده
قرارقرارتاثیرتاثیرتحتتحترارااستاناستان2020تاتاشرایطشرایطبرخیبرخیدردرحاضرحاضرحالحالدردرووکشورکشوراستاناستان55تعدادتعداد8787سالسالدردروواستاناستانشهرهايشهرهايکلیهکلیهدردر

..دهددهدمیمی
..باشدباشدمیمیآالیندهآالیندهنوعنوعایناینغلظتغلظتمیزانمیزانووسالسالدردرخاكخاكووگردگردروزهايروزهايتعدادتعداد،،پدیدهپدیدهایناینوضعیتوضعیتشاخصهايشاخصهاي

استاناستاندردرتاکنونتاکنون8989ازسالازسالمکعبمکعبمترمتربربرمیکروگرممیکروگرم1000010000غلظتغلظتبیشترینبیشترینباباوو9191سالسالدردرروزروز7373تعدادتعدادباباپدیدهپدیدهایناین
)میباشدمکعبمتربرمیکروگرم170حدودغباروگردغلظتمجازمیزان((..استاستپیوستهپیوستهبوقوعبوقوعخوزستانخوزستان

رخرخزمستانزمستانووپاییزپاییزفصل هايفصل هايدردرکمترکمترتوالیتوالیباباووتابستانتابستانووبهاربهارفصولفصولدردرعمدتاًعمدتاًخاكخاكووگردگردطوفان هايطوفان هايگذشتهگذشتهسالهايسالهايتاتا
..میگرددمیگرددمشاهدهمشاهدهجويجويتغییرتغییرهرگونههرگونهبابانیزنیززمستانزمستانفصلفصلدردروضعیتوضعیتاینایناخیرااخیراولیولی..داددادمیمی

8484سالسالتاتاپدیدهپدیدهایناینگردیدگردیدنمایاننمایاناستاناستانایناینجنوبیجنوبیشهرهايشهرهايدردر13801380سالسالازازخوزستانخوزستاناستاناستاندردرغبارغبارووگردگردپدیدهپدیده
قرارقرارتاثیرتاثیرتحتتحترارااستاناستان2020تاتاشرایطشرایطبرخیبرخیدردرحاضرحاضرحالحالدردرووکشورکشوراستاناستان55تعدادتعداد8787سالسالدردروواستاناستانشهرهايشهرهايکلیهکلیهدردر

..دهددهدمیمی
..باشدباشدمیمیآالیندهآالیندهنوعنوعایناینغلظتغلظتمیزانمیزانووسالسالدردرخاكخاكووگردگردروزهايروزهايتعدادتعداد،،پدیدهپدیدهایناینوضعیتوضعیتشاخصهايشاخصهاي

استاناستاندردرتاکنونتاکنون8989ازسالازسالمکعبمکعبمترمتربربرمیکروگرممیکروگرم1000010000غلظتغلظتبیشترینبیشترینباباوو9191سالسالدردرروزروز7373تعدادتعدادباباپدیدهپدیدهایناین
)میباشدمکعبمتربرمیکروگرم170حدودغباروگردغلظتمجازمیزان((..استاستپیوستهپیوستهبوقوعبوقوعخوزستانخوزستان

رخرخزمستانزمستانووپاییزپاییزفصل هايفصل هايدردرکمترکمترتوالیتوالیباباووتابستانتابستانووبهاربهارفصولفصولدردرعمدتاًعمدتاًخاكخاكووگردگردطوفان هايطوفان هايگذشتهگذشتهسالهايسالهايتاتا
..میگرددمیگرددمشاهدهمشاهدهجويجويتغییرتغییرهرگونههرگونهبابانیزنیززمستانزمستانفصلفصلدردروضعیتوضعیتاینایناخیرااخیراولیولی..داددادمیمی

8484سالسالتاتاپدیدهپدیدهایناینگردیدگردیدنمایاننمایاناستاناستانایناینجنوبیجنوبیشهرهايشهرهايدردر13801380سالسالازازخوزستانخوزستاناستاناستاندردرغبارغبارووگردگردپدیدهپدیده
قرارقرارتاثیرتاثیرتحتتحترارااستاناستان2020تاتاشرایطشرایطبرخیبرخیدردرحاضرحاضرحالحالدردرووکشورکشوراستاناستان55تعدادتعداد8787سالسالدردروواستاناستانشهرهايشهرهايکلیهکلیهدردر

..دهددهدمیمی
..باشدباشدمیمیآالیندهآالیندهنوعنوعایناینغلظتغلظتمیزانمیزانووسالسالدردرخاكخاكووگردگردروزهايروزهايتعدادتعداد،،پدیدهپدیدهایناینوضعیتوضعیتشاخصهايشاخصهاي

استاناستاندردرتاکنونتاکنون8989ازسالازسالمکعبمکعبمترمتربربرمیکروگرممیکروگرم1000010000غلظتغلظتبیشترینبیشترینباباوو9191سالسالدردرروزروز7373تعدادتعدادباباپدیدهپدیدهایناین
)میباشدمکعبمتربرمیکروگرم170حدودغباروگردغلظتمجازمیزان((..استاستپیوستهپیوستهبوقوعبوقوعخوزستانخوزستان

رخرخزمستانزمستانووپاییزپاییزفصل هايفصل هايدردرکمترکمترتوالیتوالیباباووتابستانتابستانووبهاربهارفصولفصولدردرعمدتاًعمدتاًخاكخاكووگردگردطوفان هايطوفان هايگذشتهگذشتهسالهايسالهايتاتا
..میگرددمیگرددمشاهدهمشاهدهجويجويتغییرتغییرهرگونههرگونهبابانیزنیززمستانزمستانفصلفصلدردروضعیتوضعیتاینایناخیرااخیراولیولی..داددادمیمی



1393تا سال 1380آمار غلظت ریزگردها از سال 

میکرو گرم بر مترمکعب

46از 5 • میکروگرم بر متر مکعب میباشد170میزان مجاز غلظت گرد و غبار حدود 
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غلظت  و حجم  آالینده ها

میلی گرم بر متر مکعب 10= میکروگرم بر متر مکعب 10000ماگزیمم غلظت آالینده ها 
گرم بدست خواهد آمد10اگر ارتفاع آالینده هاي غبار را یک کیلومتر فرض کنیم ، وزن غبار موجود بر واحد حجم 

. که این میزان غبار بر روي هر متر مربع زمین خواهد نشست
مساحت استان خوزستان= 64054999000مترمربع 
.تن    میزان خاکی که بر روي سطح استان مینشیند640550
تن خاك10کامیون 64000معادل   
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. که این میزان غبار بر روي هر متر مربع زمین خواهد نشست
مساحت استان خوزستان= 64054999000مترمربع 
.تن    میزان خاکی که بر روي سطح استان مینشیند640550
تن خاك10کامیون 64000معادل   



عمده دالیل آلودگی

شرائط خاص خوزستان و مجاورت آن با خلیج فارس-
وجود رطوبت و شرجی-
وجود ذرات غبار با غلظت باال و ترکیبات خاص-
درجه در زیر آفتاب60شرائط خاص دماي باالي -
وجود شرائط خاص زمین شوره زار در اکثر نقاط دشت-
وجود آلودگی ناشی از کارخانجات و صنایع-
)وجود دوره بارندگی هاي کوتاه مدت(کمبود بارندگی هاي سالیانه -
وجود بارندگی هاي اسیدي اخیر-
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دسته بندي اثرات ریزگردها

: آثار پیدا -
.آثاري که بتوان میزان خسارت و اثرات مخرب آن را بررسی و هزینه هاي آن را محاسبه کرد

:آثار پنهان-
.شامل آن بخش از خسارات ناشی از اثرات مخرب غبار میباشد که میزان هزینه هاي آن قابل محاسبه نباشد
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:اثرات غبار در بخش هاي تولید

اثرات روي تجهیزات تولید
اثرات روي میزان تولید انرژي

)مثل تجهیزات پست و ادوات اداري( اثرات  روي سایر تجهیزات 
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:اثرات  غبار بر روي شبکه  انتقال
اثرات روي خطوط انتقال:  الف

اثرات غبار روي مقره ها و یراق االت
اثرات غبار روي هادي هاي شبکه

اثرات غبار روي برج ها
اثرات غبار روي فونداسیون

اثرات روي پست هاي انتقال:  الف
اثرات غبار روي سطع عایقی و ایزوالسیون پست
اثرات غبار روي سیستم هاي الکترونیک و تابلوها

اثرات غبار روي فن ها
)connection( اثرات غبار روي اتصاالت 

)کلیدها(تجهیزات برقراري ارتباط الکتریکی jاثرات غبار روي
اثرات غبار روي هادي هاي آلومینیومی و باسبار و سیم هاي مسی

اثرات غبار روي باطري خانه
46از 11
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آثار غبار روي تجهیزات مرتبط با صنعت

شامل آب بخش از هزینه هایی که در اثر وجود ذرات غبار می تواند سبب از کار انداختن سیستم هاي 
برق در بخش هاي غیر شبکه شود و آثار خاموشی ان نیز سبب ایجاد نوسانات و مشکل در شـبکه بـرق   

.گردد
آثار غبار روي سیستم هاي اداري

هزینه هاي غبار روي تجهیزات برقی
سایر وسائل-دستگاه کپی-تلفن-کامپیوتر-فاکس–کولرها 

آثار غبار روي تجهیزات غیر برقی
.شامل کلیه تجهیزاتی که درون ادارات وجود دارد
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:هزینه هاي انرژي توزیع نشده در شبکه انتقال

خاموشی هاي برنامه ریزي شده:   الف
توسعه شبکه

سرویس شبکه
تعمیرات پیشگیرانه
سایر موارد مرتبط

خاموشی هاي برنامه ریزي نشده:   ب
....حوادث مثل طوفان ، زلزله ، بارندگی و اشکاالت فنی و –غبار 

46از 13

:هزینه هاي انرژي توزیع نشده در شبکه انتقال

خاموشی هاي برنامه ریزي شده:   الف
توسعه شبکه

سرویس شبکه
تعمیرات پیشگیرانه
سایر موارد مرتبط

خاموشی هاي برنامه ریزي نشده:   ب
....حوادث مثل طوفان ، زلزله ، بارندگی و اشکاالت فنی و –غبار 

:هزینه هاي انرژي توزیع نشده در شبکه انتقال

خاموشی هاي برنامه ریزي شده:   الف
توسعه شبکه

سرویس شبکه
تعمیرات پیشگیرانه
سایر موارد مرتبط

خاموشی هاي برنامه ریزي نشده:   ب
....حوادث مثل طوفان ، زلزله ، بارندگی و اشکاالت فنی و –غبار 

:هزینه هاي انرژي توزیع نشده در شبکه انتقال

خاموشی هاي برنامه ریزي شده:   الف
توسعه شبکه

سرویس شبکه
تعمیرات پیشگیرانه
سایر موارد مرتبط

خاموشی هاي برنامه ریزي نشده:   ب
....حوادث مثل طوفان ، زلزله ، بارندگی و اشکاالت فنی و –غبار 



عمده تاثیرات ریزگردها در بخش هاي مختلف نیروگاه هاي حرارتی

اثرات گرد و غبار بر روی تجھیزات ابزار دقیق

تخریب ابزار و تجهیزات حفاظتی
تخریب سنسورها و ترانسمیترها

خرابی کابل ها
اشکال در والوها و کنترل والوها

تخریب پانل ها و تجهیزات داخلی آن ها
اشکال در سیستم هاي مانیتورینگ و کامپیوتر

خرابی رله و کنتاکتورها و مدارات فرمان و قدرت
و کنترلplcاشکال درسیستم هاي 

ایجاد خطا در تسترهاي آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی
ایجاد اشکال و تخریب مسیرهاي مانومتري 

تخریب باکس ها و ترمینال ها
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اثر خوردگی بر بدنه لوله هاي نیروگاه
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تصویري از رسوب گذاري بروري لوله هاي کندانس نیروگاه

اثر ریزگردها در شیمی نیروگاه ها

تصویري از رسوب گذاري بروري لوله هاي کندانس نیروگاه



DCنمایی از گردوغبار بر روی پانل ھای سیستم 

46از 16

اثرات گرد و غبار بر روي تجهیزات پست نیروگاه
ر یزگرد و غبار بر روي مقره ها

اتصال کوتاه و پدیده ي کرونا
DCسیستم هاي 

آسیب هاي پنهان بر خنک کن هاي نیروگاه
اثرات زیانبار گرد و غبار بر فضاي سبز نیروگاه ها



مگاواتی نیروگاه گازي 162میانگین درآمد یک واحد 

ظرفیت نامی  = مگاوات  162
محدوده رنج تولید = مگاوت  120- 155
حدود درامد روزانه= میلیون تومان  130

)در هواي طبیعی پاك( سال 3الی 2زمان استاندارد جهت تعویض  دوره اي فیلترها  - 
روز2مدت زمان کار تعویض فیلترها    - 
میلیون  تومان300هزینه خرید فیلترها با احتساب دستمزد تعویض آن   حدودا       - 
میلیون  تومان260روز دوره تعمیرات                         2هزینه عدم تولید انرژي در - 
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)براي سایر واحد ها هزینه ها محاسبه گردد( - 
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اقدامات انجام شده طی سالهاي گذشته بمنظور کاهش اثرات ریزگردها اقدامات انجام شده طی سالهاي گذشته بمنظور کاهش اثرات ریزگردها 

1390الی 1388پست برق  انتقال و فوق توزیع بین سالهاي 9انجام پوشش عایقی براي تجهیزات -1

1391الی 1389مقره سیلیکونی به جاي مقره هاي سرامیکی طی سالهاي ي از  زنجیره تعویض تعداد - 2

افزایش تعداد شستشوي کلیه تجهیزات فشارقوي پستها-3

افزایش تعداد گروههاي کاري تعمیر و نگهداري -4

انجام برنامه هاي منظم گردگیري و غبار گیري تابلو ها و تجهیزات در پستهاي برق-5

آب بندي و سیلد بندي اکثر نقاط حساس  تابلوهاي داخلی و خارجی  و ورودیهاي اتاق فرمان پستها -6

انجام مطالعات و تحقیقات در بخش هاي شبکه و تولید-7
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وزن تقریبی پوشش  
)(kgعایقی 

برآورد تقریبی هزینه خرید و اجراء  
)میلیون ریال(پوشش عایقی

52,900160000

38,500120000

برآورد پوشش عایقی مورد نیاز در مناطق با سطح آلودگی باال 
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38,500120000

23,14070000

114,540350000

تعداد پست )kv(سطح ولتاژ ردیف
برق 

وزن تقریبی پوشش  
)(kgعایقی 

1400-52,900

2230-38,500

برآورد پوشش عایقی مورد نیاز در مناطق با سطح آلودگی باال 

2230-38,500

3132-23,140

114,540-مجموع



جمع خروج دستی اضطراري
31 8
30 6
42 4
15 -
118 18

ریزگردها                     تعداد حوادث ناشی از وقوع 

46از 20

118 18

تعداد واحدهاي خارج شده
-

واحد 4)بخار(واحد2
)واحدبخار2-واحد گازي2(

-)گازي(واحد2

حادثه سطح ولتاژ

23 کیلوولت400
24 کیلوولت230
38 کیلوولت132
15 کیلوولت11و 33
100

ریزگردها                     تعداد حوادث ناشی از وقوع 

100 جمع 

نیروگاهنام
تعداد واحدهاي خارج شده

-

)بخار(واحد2سیکل ترکیبی آبادان

)گازي(واحد2سیکل ترکیبی خرمشهر



شدهوارد جمع میزان خسارات 
)میلیون ریال(

5،000هزینه هاي ناشی از انرژي توزیع نشده 

2،600

بخشی از هزینه هاي ناشی از  بروز ریزگرد ها در تاسیسات 
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2،600

1،400

9،000

موضوع

هزینه هاي ناشی از انرژي توزیع نشده 

خسارات وارده ناشی ازحوادث 

بخشی از هزینه هاي ناشی از  بروز ریزگرد ها در تاسیسات 

خسارات وارده ناشی ازحوادث 

هزینه هاي شستشوي تجهیزات شبکه 

جمع کل



:خوردگی 

آیا روشهاي کار و تمهیدات  موجود در مقابله با شرائط الودگی و خوردگی کافی است؟

اگر شرایط فنی و دوام تجهیزات در مقابل خوردگی کافی نباشد عالوه بر کاهش مقاومت مکانیکی ، 
.هدایت الکتریکی نیز به تدریج افت نموده و تغییر مشخصات الکتریکی را شامل می شود
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:انواع خوردگی 

.سرعت این نوع خوردگی در مناطق آلوده و مرطوب به مراتب بیشتر است:  خوردگی شیاري-1
.... )پایه ها -سیستم هاي ارتینگ-واشر–مثل پیچ و مهره ها  ( نمونه خوردگی 

حذف گوشه هاي تیز نواحی شیاري:   روش مقابله
بازدیدهاي دوره اي منظم

.حذف نقاطی که سبب جمع شدن آب و رطوبت در آن میگردد

وجود شرایط خوردگی و محیط آلوده:  خوردگی تنشی-2
.نمونه مثل یراق آالت یا فلزاتی که کنار هم بوده و قابلیت ساییدگی را داشته باشند

استفاده از آلیاژ هاي مناسب و مقاوم -افزایش سطح مقطع-کاهش تنش:  روش مقابله
بازدید هاي تخصصی-کنترل آچار کشی-پوشش مناسب-
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:انواع خوردگی 

.از وجود حفزه هاي کوچک ناشی از وجود شرایط محیطی و آیاینده ها شکل میگیرد:  خوردگی حفره اي-3
که باعث کاهش مقاومت مکانیکی و هدایت ... مثل خوردگی روي هادي هاي آلومینیومی ، فوالدي، مسی و ( نمونه خوردگی 

.الکتریکی می شود
کاهش عمر هادي آلومینیوم به زیر عمر مفید خط:   مشکل
AWاستفاده از هادي :   مقابله

نوعی واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی در سراسر سطح تماس فلز:  خوردگی یکنواخت-4
آرماتورهاي درون پایه هاي بتنی و نونداسیون دکل ها: مثل 

وجود ترکهاي موئی در سطح بتن و ایجاد شرائط خوردگی : مشکل
پوشش مناسب: مقابله
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آثار سوء ریزگردھا در بخش نیروی انسانی خدمات

-
-
-
-
-

اثرات ریزگردها بر ادوات اداري
اثرات ریزگردها بر رایانه ها

اثرات ریزگردها بر تجهیزات مخابراتی
اثرات سوء گرد و غبار و آلودگی هوا بر سیستم هاي تهویه ي مطبوع
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-
-
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اثرات ریزگردها بر ادوات اداري
اثرات ریزگردها بر رایانه ها
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اثرات ریزگردها بر ادوات اداري
اثرات ریزگردها بر رایانه ها
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اثرات سوء گرد و غبار و آلودگی هوا بر سیستم هاي تهویه ي مطبوع



تعیین خسارت) مدل(الگو 

اختالف میزان هزینه ها در حالت عادي در یک فرایند نسبت به کل هزینه ها در حالت غیر عادي

                  *                                   *        =

                  *                                   *        =

هزینه انجام فرایند 
در حال عادي  زمان
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تعیین خسارت) مدل(الگو 

اختالف میزان هزینه ها در حالت عادي در یک فرایند نسبت به کل هزینه ها در حالت غیر عادي

                  *                                   *        =

                  *                                   *        =

اختالف
هزینه انجام فرایند
در حالت غیر عادي زمان

تعیین خسارت) مدل(الگو 

اختالف میزان هزینه ها در حالت عادي در یک فرایند نسبت به کل هزینه ها در حالت غیر عادي

                  *                                   *        =

                  *                                   *        =

هزینه واحد انجام یک کار در حالت عادي

تعیین خسارت) مدل(الگو 

اختالف میزان هزینه ها در حالت عادي در یک فرایند نسبت به کل هزینه ها در حالت غیر عادي

                  *                                   *        =

                  *                                   *        = هزینه واحد انجام یک کار در حالت غیر عادي



وضعیت پروژه مجري طرح/موسسه مبلغ
)یالرمییلیون

-
بررسی جایگزینی ترکیبات شیمیایی جدیددر سیکل آب گردشی 

به منظور کنترل خوردگی ورسوب گذاري وکاهش ) نیروگاه رامین(
محیطیمصرف آب گردشی با تاکید برجنبه هاي زیست 

-

-

عناوین تحقیقات انجام شده ویا دردست اقدام مرتبط  با اثرات ریزگردها درشرکت برق منطقه اي خوزستان
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-

-

-

- بررسی عوامل تخریب مقره هاي سیلیکون رابر درخطوط انتقال  
خوزستاننیروي برق منطقه اي 

-

عنوان پژوهش یف
رد

بررسی جایگزینی ترکیبات شیمیایی جدیددر سیکل آب گردشی 
به منظور کنترل خوردگی ورسوب گذاري وکاهش ) نیروگاه رامین(

محیطیمصرف آب گردشی با تاکید برجنبه هاي زیست 
1

بررسی علل کاهش عمر پره هاي ردیف اول توربین گازي 
نیروگاه گازي آبادانGEF9مدل 2

مطالعه تاثیر شرایط محیطی برروي بازده سلولهاي خورشیدي  
دراستان خوزستان وارائه راهکارهایی براي بهبود عملکرد آنان 3

عناوین تحقیقات انجام شده ویا دردست اقدام مرتبط  با اثرات ریزگردها درشرکت برق منطقه اي خوزستان

مطالعه تاثیر شرایط محیطی برروي بازده سلولهاي خورشیدي  
دراستان خوزستان وارائه راهکارهایی براي بهبود عملکرد آنان 3

اثرات گرد وغبار برسطوح عایقی شبکه خوزستان 4

مطالعه فنی واقتصادي استفاده از انرژي خورشیدي درمصارف  
الکتریکی خوزستان وانتخاب روش بهینه فنی 5

بررسی عوامل تخریب مقره هاي سیلیکون رابر درخطوط انتقال  
خوزستاننیروي برق منطقه اي  6

مطالعه و بررسی اثرات ریزگردها روي عملکرد در طول عمر  
تجهیزات الکتریکی پست ها 7



ایزالتورهابراي مقره هاي چینی مربوط به RTVانجام پوشش - 

تعویض زنجیر مقره هاي خطوط در معرض آلودگی و رطوبت شدید با مقره هاي سیلیکونی- 

پستهاتهیه تعدادي دستگاه ماشین مقره شو، جهت  شستشوي مستمر خطوط و - 

انجام مطالعات و استفاده از پوشش هاي مناسب با شرایط خاص استان براي فونداسیون ها- 

ایجاد فضاي تراکمی در اتاق کنترل پستها و مکانهاي حساس جهت جلوگیري از نفوذ غبار- 

استفاده از پنجره هاي دوجداره و مسدود نمودن راههاي ورود گرد و غبار - 

راهکارهاي مورد نیاز به منظور کاهش اثرات ریزگردها
--------------------
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تهیه و تدوین دستورالعمل و استاندارد خاص براي سفارش تجهیزات منطبق یا شرایط غبار و آلودگی- 

انجام مطالعات خوردگی روي المانهاي شبکه خصوصاٌ هادي ها- 

جهت تعیین روال آثار تخریب و خوردگی) ساله5حداکثر ( انجام تحقیقات منظم در دوره هاي زمانی - 

تهیه گزارشات مصور براي نهادهاي ذیربط - 

تاسیس یک مرکز تحقیقاتی جهت انجام مطالعات خوردگی و آلودگی در استان خوزستان - 

براي جبران هزینه ها) ضریب هزینه افزایش آالینده ها( پیشنهاد یک ضریب هزینه براي مناطق آلوده - 

تقاضاي اعتبار خاص براي مقابله با پدیده ریزگردها- 

لزوم اطالع رسانی به موقع در خصوص قطع احتمالی شبکه- 

افزایش بازدیدهاي دوره اي توسط متخصصین جهت مشاهده آثار تخریب- 

و اخذ پیشنهادات اجرایی) حتی المقدور( حذف میلگرد از بتن - 

ارائه راهکارهاي مقابله با ریزگردها براي حفظ سالمتی پرسنل- 

پیشنهادات
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پیشنهادات
تهیه و تدوین دستورالعمل و استاندارد خاص براي سفارش تجهیزات منطبق یا شرایط غبار و آلودگی- 

انجام مطالعات خوردگی روي المانهاي شبکه خصوصاٌ هادي ها- 

جهت تعیین روال آثار تخریب و خوردگی) ساله5حداکثر ( انجام تحقیقات منظم در دوره هاي زمانی - 

تهیه گزارشات مصور براي نهادهاي ذیربط - 

تاسیس یک مرکز تحقیقاتی جهت انجام مطالعات خوردگی و آلودگی در استان خوزستان - 

براي جبران هزینه ها) ضریب هزینه افزایش آالینده ها( پیشنهاد یک ضریب هزینه براي مناطق آلوده - 

تقاضاي اعتبار خاص براي مقابله با پدیده ریزگردها- 

لزوم اطالع رسانی به موقع در خصوص قطع احتمالی شبکه- 

افزایش بازدیدهاي دوره اي توسط متخصصین جهت مشاهده آثار تخریب- 

و اخذ پیشنهادات اجرایی) حتی المقدور( حذف میلگرد از بتن - 

ارائه راهکارهاي مقابله با ریزگردها براي حفظ سالمتی پرسنل- 
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اثرات ناشی از ریزگردها بر ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزیعاثرات ناشی از ریزگردها بر ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزیع

46از 31

اثرات ناشی از ریزگردها بر ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزیعاثرات ناشی از ریزگردها بر ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزیع



اثرات ناشی از ریزگردها بر خطوط  انتقال و فوق توزیعاثرات ناشی از ریزگردها بر خطوط  انتقال و فوق توزیع
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ماهشهر  400تصاویر الیه هاي ریز گرد بر روي ایزالتورهاي پست برق  ماهشهر  400تصاویر الیه هاي ریز گرد بر روي ایزالتورهاي پست برق 
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ماهشهر  400تصاویر الیه هاي ریز گرد بر روي سکسیونرها و کلیدهاي پست برق  ماهشهر  400تصاویر الیه هاي ریز گرد بر روي سکسیونرها و کلیدهاي پست برق 
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)آبادان-2اهواز(835/836خطوط 73دکل شماره Cتصاویر زنجیر مقره فاز 
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)آبادان-2اهواز(835/836خطوط 73دکل شماره Cتصاویر زنجیر مقره فاز 



)1امیدیه –چهل مایل (825خط 473دکل شماره Bتصاویر زنجیر مقره فاز 
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)1امیدیه –چهل مایل (825خط 473دکل شماره Bتصاویر زنجیر مقره فاز 



نیروگاه خرمشهر-میالد924تصاویر تعویض زنجیره مقره هاي خط  نیروگاه خرمشهر-میالد924تصاویر تعویض زنجیره مقره هاي خط 

46از 37

نیروگاه خرمشهر-میالد924تصاویر تعویض زنجیره مقره هاي خط  نیروگاه خرمشهر-میالد924تصاویر تعویض زنجیره مقره هاي خط 
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