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تهیه دستورالعمل راهکارهاي مقاوم سازي تجهیزات شبکه توزیع در مقابل ریزگردهاي نمکی:عنوان پروژه- 1

توانیر)  : پیشنها د دهنده پروژه ( نام کمیته تحقیقات - 3 : کد پروژه  -2

شرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان غربی : کارفرما-5 اتمام یافته: وضعیت نهایى پروژه - 4

: اسامى همکاران اصلى پروژه - 7
غالمحسین کاشی–هادي نوروزي 

روزبه بهزادي: سوول پروژه نام و نام خانوادگی م- 6

: اسامى مشاورین پروژه  -9 :ناظرین پروژه / ناظر نام ونام خانوادگی -8
مهندس دیهیم–دکتر حقی فام 

: محل آن واستفاده کننده نهایى پروژه  -11
شرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان غربی

ایران با ریزگردهاي نمکینواحی 

:محل انجام پروژه - 10
تستهاي میدانی در استان آذربایجان غربی –پژوهشگاه نیرو 

: تاریخ تصویب پایان کار و گزارش نهایی -13
25/10/1400

:تاریخ شروع پروژه-12
15/10/1398

:سازمانها و مراکز آموزشى و پژوهشى همکار - 15 : )باالسرى + مبلغ کل قرارداد (هزینه تمام شده -14
ریال000/000/900/1

گرد و غبار و ریزگردهاي نمکی برخاسته از بستر دریاچه ارومیه، جهت جلوگیري از بحران:فرضیه یا مسئله اساسى پروژه-16

ت و چگونگی عناصر شیمیایی تاثیرگذار در این پدیده بر تجهیزات توزیع شناخته شود و سپس بستر خشک و اطراف، الزم است عل

نسبت به اصالح و مقاوم سازي و نیز دستورالعمل هاي مشخصات فنی موجود اقدام گردد تا اثرات مخرب ریزگردهاي نمکی و شرایط 

.اقلیمی بر تجهیزات توزیع کنترل گردد و کاهش یابد

فرم خالصه نتایج پروژه پایان یافته
:تاریخ تکمیلتوانیر                        کمیته تحقیقات 
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: دامات انجام شدهخالصه اق-17
)استان آذربایجان غربی(شناسایی کانون هاي ریزگرد اطراف دریاچه ارومیه –1
شناسایی و دسته بندي شرایط اقلیمی آب و هوایی نواحی همجوار دریاچه ارومیه–2
بازدید و نمونه برداري از تجهیزات توزیع منتخب–3
تست آزمایشگاهی و میدانی–4
دستورالعمل مقاوم سازي تدوین –5
اصالح و بازنگري دستورالعمل هاي مشخصات فنی تجهیزات منتخب–6

در صورتى  که نتیجه کار یک نرم افزار یا قطعه یا دستگاهى  بوده است مشخصات آن ذکر و در (نتایج کسب شده - 18
):صورت امکان عکسى  از قطعه یا دستگاه همراه شود

گزارش فنی از سه مرحله به همراه نتایج آزمون ها–گاه بدون نرم افزار و یا دست

) با استفاده از روشهاى اقتصادى مهندسى و روش نسبت منافع به هزینه(:مزایاى  فنى  و اقتصادى  -19
یش افزا= اصالح دستورالعمل مشخصات فنی براي انتخاب درست تر تجهیزات در شرایط خاص محیطی همجوار دریاچه ارومیه -1

عمر تجهیزات و کاهش خرابی ها
دستورالعمل مقاوم سازي –2

: اقدامات تکمیلى  مورد نیاز - 20
تحلیل داده هاي حاصل از آزمون ها–تست میدانی –تست آزمایشگاهی –نمونه برداري –بازدید 

:فهرست منابع اصلى  مورد استفاده -21
)، تابلویراق، مقرهتیر بتنی، ترانس،. (ده توسط شرکت توانیر که ابالغ شده انددستورالعمل ها و الزامات فنی منتشر ش–1
منابع کتابخانه اي و مقاالت مهندسی–) IEC)LEC60815استانداردهاي بین المللی –2

:موارد استفاده شده از نتایج پروژه در عمل - 22
) در اسناد مناقصه(دستورالعمل هاي مشخصات فنی بازنگري شده در انتخاب و خرید و بهره برداري از تجهیزات توزیع، از–1
کمک به تدوین دستورالعمل مقاوم سازي تجهیزات نصب شده موجود براي تعمیرات و اصالح و افزایش عمر سرویس–2

 .


