
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 بر قطعی برق شبکه توزیعمواد شیمیایی و  آلودگی هوااثرات  بررسی و مطالعه

 ماهشهر شهرستان بندر

 

 
 

 

1,حسین امامی
 

2رضا جوال نژاد، *
 

 ایران -جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز علمی گروه پژوهشی مهندسی برق پژوهشکده تکنولوژی تولید هیأت  -1

 خوزستان شرکت توزیع نیروی برق استانکارشناس کنترل شبکه -2

 Emami@acecr.ac.ir نویسنده مسئول:*

 

 چکیده

تواند باعث تحت تأثیر قرار  های بسیار زیربنایی جوامع امروزی است که قطع آن می شبکه برق، یکی از زیرساخت

ونقل  های حمل رسانی و شبکه های آب های مخابراتی و ارتباطاتی، شبکه های دیگر مانند شبکه گرفتن زیرساخت

عملکردی وجود دارد و قطع شبکه برق باعث ها وابستگی  شود. در اصطالح فنی بین شبکه برق و دیگر زیرساخت

شود. قطع برق، زندگی روزمره یکایک شهروندان را تحت تأثیر  ها می توقف یا اختالل در عملکرد سایر زیرساخت

-های اخیر که منشاء آن بعضی از کشورغبار شدید در سال وجود گرد ودهد و آثار منفی اجتماعی دارد.  قرار می

هایی به بوده و باعث بروز خسارات زیاد به ابعاد مختلف کشور از جمله مشکالت و آسیبهای همسایه جنوبی 

آلودگی افزایش  .های زیادی را به صنعت برق خوزستان تحمیل کرده استشبکه برق خوزستان گردیده و هزینه

بررسی و مطالعه ه در این مقاله ب .شودمی شبکه برق خوزستان باعث افزایش میزان قطعی، و مواد شیمیایی هوا

 پردازیم.می ماهشهر شهرستان بندر و مواد شیمیایی بر قطعی برق شبکه توزیع اثرات آلودگی هوا
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 :مقدمه .1

نفت، گاز، پتروشیمی ، فوالد، نورد، صنایع نیشکر و غیره در استان خوزستان ، این استان را وجود صنایع عمده و حیاتی نظیر 

های صنعتی کشور قرار داده که استمرار کار آنها منوط به تداوم و افزایش کیفیت برق رسانی بـه صـنایع در زمره یکی از قطب

ماه در سال 6خوزستان و طوالنی بودن فصل گرما بمدت حداقل به لحاظ شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان  د.باشفوق می

های خاص و همچنین بهره برداری از شبکه برق با شرایط خاص روبرو گردیده است. باال بودن رطوبت نسبی هوا و بروز پدیده

هزار مگاوات 21جوی از جمله مه غلیظ و گرد و غبار ، طی سالهای اخیر تولید انـرژی و صنعت برق خوزستان با بیش از 

پست برق در معرض ریزگردها  152ی انتقال و فوق توزیع وتعداد کیلومتر مدار شبکه055و  هزار8ظرفیت تولید برق و بیش از 

رات آن سابقه قرار دارد که اثسابقه و یا بیتاسیسات و تجهیزات این صنعت بطور مستقیم در معرض این پدیده ی کم د.باشمی

تجهیزات، کاهش تولید، عملکرد ناخواسته ی تجهیزات، تولید برق از دست رفته، انرژی های توزیع نشده، های وارده به سیبآ

 .قطعی بـرق مشترکین صنعتی و غیرصنعتی گردیده و باعث خسارات مالی به بخش های تولید، انتقال و توزیع شده است

در  82ی این استان نمایان گردید این پدیده تا سال در شهرهای جنوب 2885پدیده گرد و غبار در استان خوزستان از سال 

-استان را تحت تاثیر قرار می 15استان کشور و در حال حاضر در برخی شرایط تا  0تعداد  88کلیه شهرهای استان و در سال 

این پدیده با  .باشدهای وضعیت این پدیده ، تعداد روزهای گرد و خاك در سال و میزان غلظت این نوع آالینده میشاخص د.ده

تاکنون در استان خوزستان بوقوع  81سال  میکروگرم بر متر مکعب از 25555و با بیشترین غلظت  12روز در سال 88تعداد 

های گذشته طوفان های گرد تا سال(. میکروگرم بر متر مکعب میباشد285پیوسته است. )میزان مجاز غلظت گرد و غبار حدود 

های پاییز و زمستان رخمی داد. ولی اخیرا این وضعیت در فصل و تابستان و با توالی کمتر در فصل و خاك عمدتاً در فصول بهار

از میان صنایع مختلفی که مورد آسیب قرار می گیرند مطالعات  .[1]ددزمستان نیز با هرگونه تغییر جوی مشاهده میگر

ها پستهای برق این استان را به شدت تحت تاثیر تخصصی روی صنعت آب و برق استان خوزستان نشان داده است که ریزگرد

مورد رسیده است. همچنین این پدیده  2182به  888به ترتیب از   2888، 2888قرار داده است. تعداد حوادث در سالهای 

 شبکه های توزیع برق را دچار مشکالت جدی نموده است و قطعی ها و خاموشی های زیادی را بوجود آورده است که آمار آن

بررسی عوامل خاموشی های برق و برطرف  .]1[رسیده است 2888مورد در سال  888مورد به  212یعنی  2888از سال 

نمودن آن ها از جمله وظایف مهم شرکت های توزیع نیروی برق است و باید سعی شود تا حد امکان به مشترکین از هر نوع 

گردد. پست های توزیع برق اغلب در فواصل زیاد و دور از دیسپاچینگ صنعتی، تجاری، کشاورزی و خانگی برق مطمئن تحویل 

حوادث و اتفاقات واقع گردیده است که حوادث و اتفاقات زیانبار آن خسارت زیادی را متوجه تجهیزات شبکه و مشترکین می 

سایی کرد و همچنین با شناخت نماید. لذا با بررسی عوامل خطا می توان تدابیر الزم در جهت رفع این خطاها در شبکه را شنا

نقاط ضعف شبکه و بهبود این نقاط می توان وضعیت قابلیت اطمینان شبکه را افزایش داد و از طرف دیگر چگونگی نصب 

 .] 8[تجهیزات و عملکرد درست گروه های تعمیر، سرویس و نگهداری را بهبود بخشید

 

 بندر ماهشهرعلل ناپایداری در شبکه . 2

باتوجه به تغییرات اقلیمی ایجادشده در سطح استان و کمبود بارندگی و خشکسالی اخیر و نیز پدیده ریزگردهای برون مرزی و 

ل های بعمل آمده علبا بررسی بندر ماهشهرکارخانه پتروشیمی در شهرستان  15همچنین آلودگی های شیمیایی مربوط به 

 .باشندپدیده روی عایقی شبکه به شرح ذیل میاصلی ناپایداری شبکه و تاثیرات منفی این 

که ناشی از آلودگی های شیمیایی کارخانجات پتروشیمی و آلوده شدن  بندر ماهشهرگرد و خاکهای برخاسته از جنوب شرق 

 تربیابانهای ساحلی سمت هندیجان بوده تاثیر منفی بیشتری داشته و نسبت به پدیده ریزگردهای برون مرزی بسیار خطرناك

گیری ها و همچنین نتیجهگزارش غیر رسمی پژوهشگاه نیرو و وزن عناصر موجود در خاك روی مقره در ادامههستند که 
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عناصر موجود در  .ها و تجهیزات را بعنوان راهکار پیشنهاد داده است آلودگی باالتر از خیلی سنگین و نیاز به طراحی ویژه عایق

 باشد.می 2مطابق با جدول قبل از شروع بارندگی ( )  بندر ماهشهرآلودگی جمع آوری شده در ایستگاه 

 
 آلودگی نام عنصر

 2/12 (CAکلسیم )

 2 (Mgمنیزیم )

 2/8 (Naسدیم )

 1/5 (Kپتاسیم )

 21 (SO4سولفات )

 8/6 (Sسولفورید گوگرد )

 2/5 (NH3آمونیاك )

 1/20 (NO3نیترات )

 50/5 (Vوانادیم )

 50/5 (Pbسرب )

 1/0 (Clکلر )
 ≈NSDD 2299/0شاخص عناصر غیر قابل حل در آب :  

 3737/0 شاخص هدایت الکتریکی )عناصر حل شونده در آب(

ESDD≈ 
 قبل از شروع بارندگی ()  بندر ماهشهرعناصر موجود در آلودگی جمع آوری شده در ایستگاه  :2جدول

مشخص شده است که باد غالب از شمال غرب بوده و این باد آلودگی های ناشی  بندر ماهشهربا توجه به رسم گلباد شهرستان 

و همچنین اطالعات  بندر ماهشهرنماید. طبق نقشه استان و موقعیت شهرستان از صنایع را بسمت سواحل هندیجان هدایت می

اه داشته باشد تاثیر بسیار بدی بروی باد، در صورتیکه باد از جنوب شرق برخاسته باشد و آلودگی های ذکر شده فوق را به همر

 عایقی مقره های تجهیزات خواهد داشت.

% افزایش یابد احتمال اتصال کوتاه و پانچ شدن 65این گونه آلودگی ها بروی مقره و تجهیزات شبکه در صورتیکه رطوبت از

ر گلبادتوزیع اندازه سرعت باد در جهات دهد دگلباد نموداری است که توزیع جهت باد را نشان می دهد.ها را افزایش میمقره

متری مربوط به جهت باد همچنین نمودار میله ای و  88.0متری مربوط به سرعت و در ارتفاع  85و25های اتفاع مختلف در

در  بندر  ماهشهرباد غالب در . جهت رسم شده است WRPLOTنمودار گلباد توسط نرم افزار گزارش های آورده شده است.

 باشد. جهت شمال غربی می

 
 متر 11در ارتفاع  (توزیع فراوانی بادنمودار گلباد ): 1نمودار 
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 متر 11در ارتفاع  توزیع فراوانی باد ایمیلهنمودار  :2نمودار 

 

 
 متر 31نمودار گلباد )توزیع فراوانی باد( در ارتفاع : 3نمودار 

 

 
 متر 31توزیع فراوانی باد در ارتفاع  ایمیلهنمودار  :4نمودار 
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 شهرستان و منطقه ویژهبه  جهت جریان باد غالب :1شکل

 

 بر شبکههوا  تاثیرآلودگی. 3

های های پتروشیمی و آلودگیشرایط آب و هوایی منطقه : وجود آب و هوای دریایی و دمای باال در کنار ریزگرد و وجود شرکت

باعث گردیده تا عوامل الزم برای خوردگی از هر حیث مهیا باشد. غلظت باالی  بندر  ماهشهرشیمیایی ناشی از این صنعت در 

یونهای که در مناطق دریایی وسولفور در مناطق نفت خیز به همراه دمای باال شرایطی را ایجاد کرده است که تقریباً هر نوع 

های گالوانیزه، آلومینیوم ، فوالد، روی شامل خوردگی پوششیابد. در این مناطق انواع خوردگیها فلزی تحت آن شرایط زوال می

 .]2[گردد، برنج، پوششهای یلیمری ، بتون و ... به وضوح رویت می

تیرهای بتنی و چوبی و ... که هر یک به نوعی از موارد  عناصر تشکیل دهنده خطوط توزیع شامل هادیها، کلیدها، یراق آالت،

همچنین آلودگیهای محیطی در کنار وجود هوای شرجی، بادهای  عرض خوردگی قراردارند.اند در مفوق الذکر ساخته شده

های دائم درمنطقه، باعث گردیده است تا پس از گذشت مدت زمان نسبتاً کوتاهی در سطوح ای و عدم وجود بارانمنطقه

چنین حالتی باعث افت خواص عایقی، خواص عایقی را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد. وجود  قشری از آلودگی، ایزوالسیون، 

نمونه ای از آلودگی مقره ها بر اثرا  1در شکل  گردد.های مکرر در مدار و کاهش کیفیت برق مینهایتاً قطعی اتصال کوتاه و

 قطعی شبکه برقبه ترتیب تاثیر شرایط جوی بر  8و  1 ایمیله هایآورده شده است. در نمودار بندر  ماهشهرشرایط جوی در 

ریزگرد و شرایط جوی ، مقادیر تقریبی میزان  8و  1های همچنین در جدول ارائه شده است. 12و  18در سال بندر ماهشهر

 آورده شده است. 12و  18مربوط به   کل شبکه ) قطعی شبکه برق(و خطای  اضافه بار ،بارش رعد و برق 

 

 
 بندر  ماهشهرنمونه ای از آلودگی مقره ها بر اثرا شرایط جوی در : 2شکل
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 39در سال بندر ماهشهرقطعی شبکه برق تاثیر شرایط جوی بر : 5نمودار 

 

 
 34در سال بندر ماهشهرتاثیر شرایط جوی بر قطعی شبکه برق :  6نمودار

 

 عامل

 ماه

ریزگرد و  خطای کل شبکه

 شرایط جوی

بارش رعد و 

 برق

 اضافه بار

 25 1 18 286 فروردین

 82 0 88 82 ادریبهشت

 66 5 25 286 خرداد

 15 5 85 285 تیر

 61 5 16 220 مرداد

 26 5 15 256 شهریور

 12 8 80 85 مهر

 81 10 21 82 آبان

 28 0 6 255 آذر

 18 8 1 05 دی

 88 11 28 81 بهمن

 11 1 22 80 اسفند

 82/22 6/6 10 252 میانگین

 18 مقادیر تقریبی میزان ریزگرد و شرایط جوی ، بارش رعد و برق ، اضافه بار و خطای کل شبکه ) قطعی شبکه برق(  در سال 1جدول 
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 عامل

 ماه

ریزگرد و  خطای کل شبکه

 شرایط جوی

بارش رعد و 

 برق

 اضافه بار

 28 5 15 68 فروردین

 26 5 82 258 ادریبهشت

 66 5 16 225 خرداد

 06 5 85 211 تیر

 65 5 10 221 مرداد

 88 5 18 16 شهریور

 80 5 20 85 مهر

 82 2 22 205 آبان

 22 25 8 01 آذر

 21 8 8 00 دی

 20 5 6 05 بهمن

 20 6 2 01 اسفند

 11/88 10/1 8/28 11/15 میانگین

 12 کل شبکه ) قطعی شبکه برق(  در سال مقادیر تقریبی میزان ریزگرد و شرایط جوی ، بارش رعد و برق ، اضافه بار و خطای 8جدول 
 

 تاثیر مواد شیمایی بر شبکه. 4

سولفور: این عنصر حتی در مقدار کم هم با سرعت زیادی باعث تخریب فلزاتی چون آلومینیوم، مس، نقره و آلیاژهای آهن می 

به فرآیند تخریب توسط سولفور گردد. حضور رطوبت و مقدار کمی ترکیبات کلرید یا اکسیدهای نیتروژن باعث شتاب دادن 

 .میگردند

سولفات: اکسیدهای سولفور حاصل سوختن سوخت های فسیلی می باشند. سولفور دی اکسید یکی از آالینده های مهم در 

خوردگی سطح فلزات می باشد. واکنش با فلزات معموال زمانی رخ میدهد که این گازها در آب حل میشوند و اسید سولفوریک 

 میگردد.تولید 

... می نیترات: اکسیدهای نیتروژن نیز یکی دیگر از محصوالت سوختن سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ، گازوییل، نفت و

 که در واکنش با آب می توانند اسید نیتریک تولید کند. این اسید تاثیر زیاد و سریعی در تخریب اکثر فلزات دارد.باشند 

اقیانوسی،برج : یون کلرید با فلزاتی چون قلع، مس، نقره و آلیاژهای آن واکنش نشان میدهد. منبع این یون در محیطهای کلر

 .خنک کن بخار و به طور کلی محیطهای صنعتی میباشد

وردگی مس آمونیاك: آمونیاك در کودهای شیمیایی و به طور کلی دسته بندی آلودگی کشاورزی قرار دارد. این ترکیب باعث خ

 .و آلیاژهای آن میگردد

، پتاسیم، منیزیم و کلسیم(: این فلزات به شدت با آب و هوا واکنش نشان میدهند و به همین جهت به )سدیمفلزات قلیایی 

صورت مجزا یافت نمیشوند. هیدروکسید این فلزات به صورت محلول در آب باز قوی میباشد و در واکنش با اسیدها نمک تولید 

 . کندمی

مواد زیر هادی های بسیار خوبی برای جریان الکتریکی هستند و در صورت نشستن بر تجهیزات عایقی و شبکه موجب از بین 

 رفتن عایقی و اتصال کوتاه می گردند .

  HCl , HBr , HI , HNO3 , H2SO4 , HCIO4: اسیدها مثل ( الف 

  Ba(OH)2 , CsOH , RboH , KOH , NaOH , LiOH: بازها  مثل ( ب 

 NaCl , KBr , Na2SO4 , CaCI: نمکها  مثل ( ج 
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 بندر ماهشهربر قطعی برق در برق مواد شیمایی تاثیر : 7نمودار 

 

 

 باشد.مطابق با جدول زیر می 10در سال  بندر ماهشهر عملکرد شستشو شبکه شهرستان
 

 مقطر)لیتر(  آب  سرکابل  سرخط  کلید  مقره  ترانس  طرح  kmطول

088  1488  1258  91888  68  181  60  788888  

 35در سال  بندر ماهشهر عملکرد شستشو شبکه شهرستان :2جدول 
 

 

  گیرینتیجه  .5

 مورد بررسی و قرار دادیم. شهرستان بندرماهشهر را و مواد شیمیایی بر قطعی برق شبکه توزیع اثرات آلودگی هوادر این مقاله 

شود که هر سه عامل ریزگرد و شرایط جوی ، بارش مالحضه می )6و  0های نمودار ( 8و  1جداول مطابق نتایج بدست آمده از 

های که هر سه دارند. در ماه بندر ماهشهررعد و برق و اضافه بار تاثیر بسیار زیادی بر خطای کل شبکه ) قطعی شبکه برق( 

ها های بدون بارش وجود ریز گردن  خطای کل شبکه ) قطعی شبکه برق هستیم. در ماعامل حضور دارند شاهد بیشترین میزا

ماه ماه و آبانبه ترتیب در بهمن 12و  18های در سال  بیشترین میزان  خطای کل شبکه تاثیر زیادی بر خطای کل شبکه دارد.

جهت افزایش باشد. واحد می 11/15و  252تقریبا به ترتیب برابر  12و  18های در سال  خطای کل شبکهمیانگین  .باشدمی

 : گرددمیراهکار پیشنهادی  0، پایداری فنی شبکه

  شستشوی مداوم خطوط و تجهیزات با آب مقطر .2

  طراحی ویژه عایق ها و تجهیزات .1

  افزایش فاصله خزشی عایقی مقره ها و بوشینگ تجهیزات .8

  سیلیکون رابر با کیفیت باال استفاده از مقره های .2

  جهت بوشینگ تجهیزات و ترانسها  RTVاستفاده از .0

 
. 
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 مراجع  .6

مخرب کاهش اثرات  "ن شاخه خوزستا  -  ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایرانای خوزستانشرکت برق منطقه. 1

خوزستان،  ، سمینارکاهش اثرات مخرب ریزگردها بر روی تجهیزات شبکه برق و صنایع "بر صنعت برق خوزستان یزگردهار

  .1934 ماهدی، .اهواز

(. پدیده گرد و غبار و اثرات آن بر صنعت آب و برق خوزستان. اولین کنگره بین 1938حبیبیان، احمد.جورابیان، محمود. ). 2

 .اهواز .(pp. 1151–1160) مقابله با آثار زیانبار آنالمللی پدیده گرد و غبار و 

و  3های توزیع نیروی برق، زنجان، نهمین کنفرانس شبکه "عوامل مهم افزایش زمان خاموشی برق" ، محمدصادق انبیائی  .9

 1909اردیبهشت  18

توزیع استان خوزستان و اولویت شبکه   بررسی عوامل مؤثر بر میزان خاموشی های " آمنه جعفرتبار،  محمد رحیم خانی، .4

 1931هفدهمین کنفرانس توزیع، اردیبهشت  "AHP بندی آنها با استفاده از روش
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