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آغاز چهاردهمين سال فعاليت اصنا بهتر ديديم تا به صورت  در شگي مجله پيام توليد برقراهان هميانندگان و همخو
كنيم بر تاريخچه، اهداف و وظايف انجمن صنفي نيروگاه هاي ايران و در ادامه گزارشي از اين بخش مروري  مختصر در

تفضيل بيان داريم تا با نگرشي نو  و همچنين برنامه هاي آتي آن را به 1399كوشش ها و دستاورد هاي انجمن در سال 
  .و قرن جديد را آغاز نموده و به استقبال چالش هاي پيش روي صنعت توليد برق در كشور عزيزمان برويم 1400سال 

 :تاريخچه  - 1

قانون اساسي كه مقرر گرديده بود نيروگاه ها به بخش خصوصي واگذار  44و بر اساس اصل  1386از آنجائيكه در سال 
مديران وقت شركت توانير را نگران احتمال ضعيف شدن حلقه هاي ارتباطي بين نيروگاه ها، كاستي در زنجيره شود، 

هاي مواصالتي و نيز عدم هم افزايي فعاليت هاي هماهنگ آنها كرد، لذا مديران ارشد صنعت برق مصمم به تشكيل 
و در وزارت تعاون، كار و رفاه  30/11/1386اريخ اين انجمن در ت. گرديدند) اصنا(انجمن صنفي نيروگاه هاي ايران 

  :اجتماعي به ثبت رسيد كه اهداف، وظايف، اركان، اقدامات انجام شده و برنامه هاي آينده آن بشرح زير اعالم مي گردد

 :اهداف  -2

 .ارتقاء سطح امنيت عرضه برق در كشور  -1

 .ارتقاء مستمر كارايي اعضاي انجمن  -2

 .ضا جهت كاهش هزينه هاي بهره برداري ، نگهداري و تعميرات و افزايش آمادگي توليد  نيروگاهها هم افزايي اع -3

 .دفاع از منافع مشترك حرفه اي اعضاي انجمن  -4

 .بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و كوشش در جهت حفظ منافع جامعه  - 5

 .» مديريت دانش  «فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهي و دانش اعضاء با بكارگيري  -6

 . توسعه مشاركت بخش خصوصي در عرصه توليد برق و رقابتي نمودن خريد و فروش برق در بازار برق كشور  -7
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 :وظايف - 3

  متقاضيانايفاي نقش موثر در بهره برداري اقتصادي و مطمئن نيروگاهها به منظور عرضه انرژي الكتريكي پايدار براي  -1
مستمر كارايي اعضاء و استفاده از هم افزايي ناشي از تشكل آنان براي كاهش هزينه هاي بهره  تالش در جهت ارتقاء -2

 .برداري و نگهداري نيروگاهها 
انجام فعاليتهاي مربوط به منافع مشترك اعضاء اعم از برنامه ريزي آموزشي ، تحقيقاتي و مطالعاتي براي حفظ حقوق  -3

 .اعضاء 
 .مينارهاي فني و آموزشي و حرفه اي جهت افزايش توان فني و شغلي كاركنان اعضاء برگزاري كنفرانس ها ، س -4
تالش و حمايت در جهت تاسيس ، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و صندوقهاي تعاون به منظور تامين نقدينگي مورد  - 5

شهاي اعضاء و كاركنان آنها در جهت خريد قطعات يدكي و مواد مصرفي و همچنين حمايت از تالنياز براي فعاليت اعضاء 
 .گسترش تعاوني هاي اعتبار ، مصرف ، مسكن و فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي 

 .هاي نظام  مهندسي همكاري با ساير تشكل هاي صنفي و كانون  -6
 .فراهم آوردن زمينه هاي تسهيل ارزيابي سازندگان تجهيزات برق و ارائه كنندگان كاال و خدمات  -7
ضوابط تشخيص صالحيت ، ارزشيابي كيفيت كاالهاي فني ، آئين نامه هاي انضباطي ، شرح نظر مشورتي در مورد ارائه  -8

 .خدمات فني و حرفه اي ، استانداردها و آئين نامه هاي فني 
شيگرانه و انجام تعميرات پيارائه نظر مشورتي در مورد حدود عادله تعرفه هاي حق الزحمه قراردادهاي تيپ فروش انرژي ،  -9

 .تعميرات اساسي 
نشر و توزيع هرگونه مطبوعه در زمينه اطالع رساني به اعضاء از جمله نشر و توزيع مقررات و دستورالعملها و ايجاد پايگاه  - 10

   .مستقل صنعت توليد برقاطالع رساني 
ه اعضاء در مورد تشكيالت و نظام كوشش جهت توسعه و توانمندسازي منابع انساني و تهيه طرحها و ارائه پيشنهادات ب -11

 .پرداخت 
تالش براي استيفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانوني اعضاء و حمايت ، دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع مشترك  -12

 .صنفي و حرفه اي 
ق و جلب پشتيباني مراجع برقراري ارتباط با نهادهاي برنامه ريزي ، حقوقي و مالي در مسائل مربوط به توليد نيروي بر -13

 .دولتي و ملي 
 سياستگذاري راهبري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري نيروگاههاي خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات  -14

ايجاد تسهيالت و امكانات الزم جهت تبادل خدمات و توانايي هاي توليد نيروي برق بين شركتهاي عضو و  -15
 .ايت از اين حرفه در كسب اعتبار فني و بين المللي شركتهاي خارجي و حم

تالش در جهت جمع آوري و تبادل اطالعات علمي و فني مربوط به فن آوري ، ابزارها و تجهيزات توليد برق با  -16
 .موسسات و سازمانهاي داخلي و بين المللي 
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 :اركان -4

 :اعضاي ادوار هيئت مديره

علي  - 6يهمن نيكي  -5سيد محمدرضا شريفي  -4محسن نعمتي   -3ميرزايي   سيامك -2سيد محسن افتخاري  -1

فريد بشيري  -11مهدي پاك آيين    -10علي فرهور     -9عبدالغفور ضيايي   -8غالمرضا احتشام زاده  -7نيكبخت  

          قانعباس ده -16ناصر قربان پناه  -15عبدالرضا شيرمحمدي  -14ناصر شمائلي  -13محمدرضا شيراني  -12

                         عباس كريمي -21حافظ سركاكي  -20علي همتي  -19احمد مشايخي  - 18عبدالغفور ضيايي   -17

 غالمحسين صادق پور-23سيدجواديعقوبي   -22

 :بازرسين 

 حافظ سركاكي،  -2ابوالحسن شيباني  -1

 محمد حسن پورولي: مشاور ارشد انجمن 

 مهريان اصفهاني حسين : دبير انجمن

آموزش، ساخت داخل، فني، شيمي، مميزي انرژي، افزايش راندمان، استاندارد، سرمايه انساني، : كميته هاي تخصصي 

 HSE، اقتصادي و  O&Mحقوقي، محيط زيست، بررسي حوادث نيروگاهي، ارزيابي پيمانكاران 

 ) سردبير(، ابوالحسن شيباني )ر مسئولمدي(حسين مهريان اصفهاني : هيات تحريريه مجله پيام توليد برق

 -5احمد تاجيك  -4سيد مجتبي ميرعابديني  -3بابك فاضل بخششي   -2بيژن مشكيني  -1: اعضاي هيات تحريريه 

 رضا ايراني -8ناصر درويشي  -7كريم فرد زارعي  -6علي سنايي 

  www.asnapower.ir: سايت انجمن
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  :1399اقدامات انجام شده در سال  -ب

  .جلسه هيات مديره و همفكري پيرامون اقدامات اصنا21برگزاري   -1

گانه و  20كارگروه فني تخصصي و اداري مالي اصنا ساماندهي كميته هاي  15سازماندهي، برنامه ريزي و تشكيل   -2
  .ناردر قالب وبي... تشكيل نشست هاي برخي كميته ها همچون روابط عمومي، بازار برق، فني ـ مهندسي و 

 ارزيابي اعضاء به منظور شناسايي و معرفي همراهان فعال و برتر در همكاري هاي ساليانه با انجمن  -3

  .تقدير از شركت هاي برتر با اهداء لوح تقدير و جوائز مربوطه -4

 .شركت از ميان متقاضيان 2شركت متقاضي عضويت در اصنا و پذيرش  5ارزيابي  - 5

  گهداري ساختمان اصنا و اقدامات مربوط به رهن و اجاره و نظارت بر مستاجربازسازي، نوسازي و ن -6

وبينار آموزشي ـ تخصصي در محورهاي ترموگرافي، چالش هاي مديريت شبكه، روابط  22برگزاري بيش از  -7
 ...عمومي، بازار برق، چالش هاي مديريت تامين سوخت نيروگاهها در زمستان و 

 كيفيت و بهره وري در دانشگاه خاتم  به صورت حضوري و مجازيبرگزاري كنفرانس ملي  - 8

 كارگاه آموزشي تخصصي در جوار كنفرانس كيفيت و بهره وري  20برگزاري  -9

 25شهريور لغايت 30(برگزاري هفتمين همايش ساخت داخل با همكاري شركت ايفا صنعت تابا و نيروگاه ري  - 10
  ).1399اسفند 

  .اتي توليد كنندگان ساخت داخل و تعامل با پژوهشگاه نيروتكميل بانك اطالع -11

  ...پيگيري مطالبات انجمن از اعضاء و  -12

تعامل با شركت انتقال گاز ايران با موضوع بهره برداري و نت تاسيسات انتقال گاز كشور و ايجاد كنسرسيوم  -13
  .جهت شركت در اين مناقصات

  .www.asnapower.ir ت سايت انجمن بارگذاري و بروز رساني اطالعا -14

 . تشكيل و مديريت كانال واتس آپ مديران ارشد و روابط عمومي هاي شركت هاي عضو -15

  .مورد 8ويژه كارگروه هاي تخصصي، بالغ بر  Skypeتشكيل و مديريت شبكه هاي آموزشي  -16
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و بررسي مشكالت و تنگنا هاي نيروگاه هاي بخش دولتي و خصوصي و ارسال فهرست  جمع آوري، طبقه بندي -17
  .آنها به سازمان هاي ذيربط

  .و صنعت توليد برق  Bit Coinشركت در جلسات و هماهنگي با اتاق بازرگاني ايران در خصوص  -18

برق و انرژي وزارت نيرو، شركت  شركت در جلسات و هماهنگي با مديران ارشد صنعت برق كشور همچون معاونت -19
 ...مادر تخصصي توليد برق حرارتي و 

 ... اهداي لوح تقدير و جوايز مربوطه به مديران بازنشسته نيروگاه هاي يزد و اصفهان و  -20

 بررسي قراردادهاي تيپ نيروگاهي با همكاري انجمن حسابرسي ايران -21

 و ثبت نام متقاضيان واجد شرايطبررسي دوره هاي سازمان بهره وري آسيايي  -22

 بروز نگهداري پروانه و مجوز چاپ مجله كيفيت و بهره وري -23

 .)كه آماده انتشار مي باشد(جمع آوري و تدوين كتاب صنعت برق فراتر از يك قرن  -24

  صدور گواهينامه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت دوره هاي آموزشي اصنا -25

 : برنامه هاي آينده انجمن - ج

هاي مرتبط  NGOدولت، مجلس، وزارت نيرو، صنعت برق ، (به حق حرفه اي اعضاء در مراجع ذيربط دفاع از منافع  -1
 ...) و با صنعت توليد برق، مراجع حقوقي 

  .جهت صدور و تمديد پروانه هاي بهره برداري و نگهداري نيروگاهها  O&Mارزيابي شركت هاي  -2

  .بهره بردار و متخصصين شيمي  نيروگاه ها ويژه مهندسين   PEانجام آزمون  -3

  .ادامه روند انتشار مجله پيام توليد برق -4

 . مميزي انرژي در نيروگاه هاي عضو انجمن  - 5

 . پشتيباني هاي فني و ارائه خدمات تخصصي به اعضاء  -6

همايش  7. (زش هاي سيموالتوري و برگزاري همايش هاي ملي برنامه ريزي دوره هاي تخصصي آموزشي بويژه آمو -7
  )ساليانه
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  .ارتقاء بهره وري نيروگاه ها با فرهنگ سازي، آموزش، مشاوره و انجام پروژه هاي مربوطه  - 8

  .تعيين نرخ واقعي توليد برق، با توجه به اقتصاد برق و ارائه راه حل هاي خاص جهت حل مشكالت مبتال به -9

  .ررسي عوامل آلوده كننده محيط زيست و همكاري و مساعدت با سازمان محيط زيستب - 10

همكاري و مشاوره با مديركل دفتر امور تحقيقات برق شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي بمنظور  -11
 .ارزيابي تامين كنندگان كاال و خدمات نيروگاهي 

 با مشاركت  دبيرخانه كميته شيمي اصنا. يميايي مورد نياز نيروگاه ها همكاري در جهت اجراي بهينه آزمايشات ش -12

بررسي و تجزيه و تحليل حوادث نيروگاهي و اعالم نتايج به تمامي نيروگاهها جهت پيشگيريهاي الزم و اطالع  -13
 .رساني در مجله پيام توليد برق

 .جهت تقدير و  اعالم در مجامع رسمي ارزيابي فعاليتهاي اعضاء حقوقي و كميته هاي مختلف انجمن  -14

همكاري و تعامل با ستاد نانو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پيرامون ساخت قطعات و تجهيزات نانوئي  -15
 در صنعت توليد برق

ي پشتيباني، بارگذاري، بروز رساني و اطالع رساني مورد نياز صنعت توليد برق ايران در سايت انجمن به نشان -16
www.asnapower.ir. 

 .تقويت همكاري با دانشگاه ها، توليد كنندگان و پژوهشگران جهت حل مشكالت مبتال به  -17

ادامه روند امضاء تفاهم نامه بين مراكز صنفي، صنعتي، دانشگاهي، تحقيقاتي و موسسات دانش بنيان واجد  -18
 .شرايط همكاري 

 .بهبود راندمان و كاهش مصرف سوخت نيروگاه ها  تهيه و صدور دستورالعمل هاي فني جهت -19

 ) .فارسي و انگليسي(تهيه پرتال تخصصي ساخت تجهيزات ويژه صنعت توليد برق جهت تعامالت آتي  -20

 ) . داخلي و خارجي(پيشكسوتان صنعت توليد برق، انجام مصاحبه با آنان و معرفي به مجامع علمي تعيين  -21

  .تخصصي در محل نيروگاه هاي متقاضي موزشي تئوري و عملي و سمينارهاي برگزاري كارگاههاي آ -22

آموزشي، فني و تخصصي، ساخت (در زمينه هاي مختلف   Bench Markingنيروگاه هاي عضو از طريق  ارزيابي  -23
 .تعيين و اعالن برترين ها به مجامع رسمي و تقدير در همايشهاي آتي ، مميزي انرژي و  HSEداخل، 
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 .تعريف و اجراي پروژه ارتقاء بهره وري انرژي در چارچوب برنامه ششم توسعه و برنامه جامع بهره وري كشور -24

 .اطالع رساني الزم در خصوص ارتباط اقتصاد مقاومتي با صنعت توليد برق -25

دسي بهره وري انجمن مهن(همكاري با شوراي انجمن هاي علمي ايران بويژه انجمن هاي علمي تخصصي مربوطه  -26
 ... )صنعت برق ايران، انجمن برق و الكترونيك و و اتحاديه موسسات پژوهشي غير دولتي و 

همكاري و مساعدت در همايشهاي ملي پيشرفت و توسعه علمي كشور، كنفرانس بين المللي برق، همايش  -27
  كيفيت و بهره وري 

راي اسالمي، وزارت خانه هاي نفت و نيرو، مركز تعامل هيات مديره انجمن با كميسيون انرژي مجلس شو -28
تحقيقات استراتژيك، مركز مطالعات مديريت نيرو، پژوهشگاه نيرو، دانشگاهها ، شوراي انجمن هاي علمي ايران و 

 .اتحاديه موسسات پژوهشي غير دولتي و ديگر سازمانهاي علمي، پژوهشي و صنفي

 1400ساليانه اصنا در سال  تهيه و اعالم تقويم آموزشي و همايش هاي -29

 برگزاري جلسات مستمر ماهيانه هيات مديره و مجمع عمومي عادي ساليانه -30

  .برنامه سازي مشترك با صدا و سيماي جمهوري اسالمي  -31

 .تعامل با سنديكاي توليد كنندگان برق، انجمن صنفي شركتهاي توزيع و سنديكاي صنعت برق -32

تخصصي توليد برق حرارتي و پژوهشگاه نيرو در خصوص واگذاري سايت نيروكاال به اصنا و  تعامل با شركت مادر -33
 مديريت سايت در آينده

 تشكيل كميته هاي راهبري، علمي و اجرائي همايش هاي مستمر ساليانه -34

 هاي متشكله در وزارت نيرو NGOاعزام نمايندگاني در شوراي راهبري  -35

مرتبط با كيفيت و بهره وري در صنعت برق و تقدير از پيشكسوتان هر بخش و تقدير از آنان  ارزيابي فعاليت هاي -36
 در مراسم اختتاميه همايش كيفيت و بهره وري

 صنعت توليد برق كشور  O&Mتهيه و توزيع خبرنامه هاي ماهيانه، هفتگي و روزانه از شركتهاي   -37

تاييديه هاي ارتي بمنظور ارزيابي و صدور پروانه هاي بهره برداري  تعامل با شركت مادر تخصصي توليد برق حر -38 
 .الزم پيمانكاران و تعميرات نيروگاهها

 .سال صنعت توليدبرق در ايران 100جمع آوري اطالعات، تدوين و انتشار كتاب جامع  -39 
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  ات و قطعات نيروگاهيو بازسازي تجهيزگزارش ششمين همايش ساخت داخل 
  

اسفند ماه در محل  25مراسم اختتاميه ششمين همايش ساخت داخل و بازسازي تجهيزات و قطعات نيروگاهي روز دوشنبه 
	.صندوق نوآوري و شكوفايي برگزار شد

	
يت توليد برق ري، در اين برنامه مهندس مهريان دبير انجمن صنفي نيروگاه هاي ايران، مهندس بادرستاني مدير عامل شركت مدير

 مهرداد مهندس تابا، خدمات و مهندسي شركت مديرعامل و همايش دبير نيكبخت مهندس  مهندس پارسا مديرعامل شركت تارا و
 توليد شركت هاي نيروگاه سازي بومي و فناوري دفتر مديركل پور عيسي علي دكتر نيروگاهي، تعميرات شركت مديره هيئت رئيس
	.جامع و صندوق هاي سرمايه گذاري، به سخنراني پرداختندم امور مدير صميمي ندسمه حرارتي، برق نيروي
	

  :به گزارش دبيرخانه ششمين همايش ساخت داخل
 انيـ در جمـع خبرنگـاران بـا ب    يروگـاه يو قطعات ن زاتيتجه يساخت داخل و بازساز شيهما نيششم هيدر حاش ،ينماز لياسماع

 يرا انجـام مـ   يو دوره ا ياساسـ  راتيسازند، هم تعم يكشور را م ازيمورد ن يها روگاهين يامروز هم تمام يرانيا يشركت ها نكهيا
  .كنند يم يبهره بردار ،شكل ممكن نيدهند و هم به بهتر

كـه در گذشـته    ييروگاههايو عالوه بر آن، ن ميكن يم يو بهره بردار ميساز يم يرا با توان داخل ديجد يروگاههاين: كرد حيتصر يو
ساخت داخل امسال بوده؛  شيهما ديكه بخش دوم، مورد تأك ميكن يم يو بهره بردار ينگهدار زيساختند را ن يخارج يشركت ها

وجود دارند كه هـر كـدام    يدر مدار بهره بردار يها روگاهيدر كشور در ن يبا مشخصات مختلف يروگاهيو قطعات ن زاتيچرا كه تجه
  .متفاوت است گريصاتش با قطعات دها و مشخ يژگياست و و يشركت خارج كيساخت 

 يعيوسـ  فيط كي يو بهره بردار راتيتعم نهيدر زم ميبتوان نكهيا انيبا ب يبرق حرارت يروين ديشركت تول ديتول يدفتر فن ركليمد
تـوان  : مهـم اسـت، ادامـه داد    يتيمـوفق  م،يدر دانـش و اجـرا برسـ    ييبه خودكفا يخارج يو قطعات ساخت شركت ها زاتياز تجه

موجـود   تيصنعت برق كشور، اول حفظ ظرف تياولو نكهيروبه رشد است و با توجه ا يرونددر كشور  يروگاهين زاتيتجه يراتيتعم
  .برخوردار است ييبسزا تياز اهم يو نگهدار راتياست، بحث تعم ديجد يروگاههاين جاديبا ا تيظرف يو سپس ارتقا

و  ميـ داشـته ا  يروبـه رشـد   يهـا  تيموفق روگاههاين يدكيقطعات  يداخل نيدر تأم ر،يخوشبختانه در چندسال اخ يگفته نماز به
 بـا يتقر ميتـوان  يو ساخته شود كه به طور مثال هم اكنون مـ  يطراح يبا توان داخل ياصل زاتيتجه يبرا يدكيتالش شده قطعات 

 .ميكشور بساز دررا  يگاز و بخار نيتورب يپره ها يتمام

  
: ساخت داخل و بازسازي تجهيزات و قطعات نيروگاهي در اختتاميه اين همايش گفت، دبير ششمين همايش نيكبخت علي

همايش ششم كه در طول ماهها به صورت مجازي برگزار شد، در راستاي تحقق اهداف حمايت از ساخت داخل، بررسي موانع و 
	.مشكالت پيش رو، به ويژه قطعات نيروگاهي و صنايع وابسته است

با نگاه مسئله محور به دنبال اين بود كه بتواند با نزديك كردن اركان دولتي و فعاالن نيروگاهي در بخش اين همايش : وي افزود
	.توليد برق و سازندگان تجهيزات، در برقراري تعاملي سازنده بين تمامي بخش هاي صنعت برق موثر و نقش آفرين باشد

لزامات مهم جهت دهي و تسريع در فرآيند ساخت داخل تجهيزات از جمله ا: مديرعامل شركت مهندسي و خدمات تابا تصريح كرد
نيروگاهي و فعاليت هاي بازسازي آنها وجود اطالعات كافي از نيازمندي هاي فناورانه نيروگاهها است تا تيم هاي نوآور، سرمايه 

	.گذاران و سازندگان، فرصت پياده سازي آنها را در اختيار داشته باشند

ماه گذشته هر دوشنبه يكي از نيروگاهها را از نظر نيازهاي فناورانه بررسي كرديم و درواقع ششمين همايش  6در : وي ياداور شد
	.ساخت داخل بستر مناسبي جهت طرح اين نيازمنديها از سوي همكاران نيروگاهي ايجاد كرده است
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و چه در  يچه در بخش خصوص يروگاهيفعاالن ن نكهيا انيبا ب زين يروگاهين راتيشركت تعم رهيمد ئتيه سيغالمرضا مهرداد، رئ
به صورت مستمر، دانش و تجارت خود را به  ييدر قالب بسترها ديبا يروگاهيمرتبط ن عيفعاالن صنا نيو همچن يبخش دولت

 يفعاالن و ذ يتمام نيتجارت و دانش را ب يبستر به اشتراك گذار ييها شيهما نينچ يبرگزار: اشتراك بگذارند، اظهار داشت
  .كند ينفعان فراهم م

بود، در بخش ساخت  يليجنگ تحم ريوارد صنعت برق شدم، در آن زمان كه كشور درگ 1362من از سال  نكهيا انيبا ب يو
بهره  نهيدر زم نكهيقبل از ا يدانند و حت يرا انجام م روگاههايصفر تا صد ساخت ن يخارج يكه شركت ها ميشاهد بود روگاههاين

 يرانيمتخصصان و كاركنان ا ط،يشرا نيدر ا: كردند؛ گفت يبدهند، كشور را ترك م يرانيا يروهايزم را به نآموزش ال يبردار
كه  يتيموقع نيشدند و اول يو تجارب اندك خود، البته با اعتماد به نفس، وارد مقوله بهره بردار يبا اعتماد به توان علم روگاههاين

  .بود يبهره بردار بخشحاصل شد، در  يروگاهين در صنعت ييو خوداتكا ييخودكفا نهيدر زم

شد و بدست  يكه با اعتماد به توان داخل ط يتيگام و موفق نيدوم: كرد حيتصر يروگاهين راتيشركت تعم رهيمد ئتيه سيرئ
ورود  نهيزم نيدر ا يو تجارب مل يصنعت برق با اعتماد به دانش بوم يبود كه متخصاصان داخل يروگاهين راتيآمد، بحث تعم

  .كردند

 يشرويپ يجزو كشورها رانيكه ا ميبود و امروز شاهد هست روگاههاين يعرصه، ساخت داخل نيگام مهم در ا نيسوم: ادامه داد يو
 يها تيبر ظرف هيو تك يبا اعتماد به توان داخل ،يروگاهيدر صنعت ن ييخودكفا ريمس نيا ياست و ط روگاهيجهان در ساخت ن

 .بدست آمده است يداخل

مطلوب  يخصص يها روگاهين يمال تيوضع نكهيا انيبا ب) اصنا( رانيا يها روگاهين يانجمن صنف ريدب  انيمهر نيحس نيهمچن
كه به  يشده و سهم فيضع يصنعت برق از نظر مال گريد ليو دال ليدل نياست به هم نييبرق پا متيق: اظهار داشت ست،ين
 يكنند اما برا يآن ها است، لذا فعال در حد حقوق كاركنان پرداخت م ازياز ن ترمك رديگ يتعلق م يو دولت يخصوص يها روگاهين

  .توانند انجام دهند ينم يگريبرق كار د ديها جز تول روگاهيانجام خدمات اضافه تر هستند كه ن ازمندين گريموارد د

 نيها را تام ازيمحل ن نيتوانند از ا يها بدهند مامكان صدور برق را به آن  ياگر زمان: افزود رانيا يها روگاهين يانجمن صنف ريدب
  .آن ها نامطلوب است يبرا طيشرا يفعل طيكنند اما در شرا

  

 اريصنعت برق بس يها نهيهز يساز روگاهين ازيمورد ن يكاالها ديكه انجام شده است در حوزه تول يبا اقدامات نكهيبر ا ديبا تاك يو
و اكثر قطعات ساخته شده  ميها شده ا روگاهين ازيمورد ن يكاالها ديباال موفق به تول اريبس تيفيبا ك: كرد حياست، تصر افتهيكاهش 

  .هستند تيفيبا ك اريو بس ندندار يراديا چيه

كنند وارد خزانه  يبرق پرداخت م يبها يكه مشتركان برا يها نهياست كه هز نياز اشكاالت موجود ا يكي نكهيا انيبا ب انيمهر
  .كند يم جاديرا ا يموضوع مشكالت نيتابعه برسد زمان خواهد برد و هم يمبالغ به شركت ها نيكه ا يتا زمانشود و  يدولت م

ره 
شما

و  25
26- 

ان 
ست

زم
13

99
 

ان 
ست

 تاب
و

140
0

 

۱۱



 يها روگاهيدر حوزه ن: اظهار كرد زين ريپذ ديتجد يها روگاهيبا اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ساخت قطعات ن يو
 يما را شامل م ديدرصد تول 15تا  10كم تر است و حدود  يحرارت يها روگاهير نانجام شده اما نسبت آن ب ياقدامات زين ريدپذيتجد
  .شود

بخش  تيريمد نكهياز ا يو نگران يبرق بخش خصوص ديتول يها روگاهين يبه دنبال واگذار 1386در سال  نكهيا انيبا ب يو
سال است  13مجموعه  نيشد كه ا ليشكت رانيا يتحت عنوان انجمن صنف يهماهنگ نشوند انجمن گريكديبا  يو دولت يخصوص

  .كند يم تيمختلف فعال يدر بخش ها

وي با بيان اينكه يكي از وظايف اين انجمن برگزاري همايش ها و آموزش است در همين راستا در هر سال هفت همايش ملي 
ين همايش از اين باب براي ما ا: برگزار مي كنيم كه يكي از اين همايش ها ساخت داخل و بازسازي قطعات نيروگاهي است، گفت

قابل اهميت است چرا باتوجه به اينكه نيروگاه ها از انواع تكنولوژي هاي موجود در جهان استفاده شده و قطعات يدكي آن ها يا 
	.ساخته نمي شود و يا به دليل در اختيار ما قرار نمي گيرد مي بايست خودمان اين قطعات را توليد كنيم

قطعه ساخته و آزمايش شده روي نيروگاه ها را در اختيار داريم و  2000تا كنون : يروگاه هاي ايران تاكيد كرددبير انجمن صنفي ن
	.براي آن پرتال مشخص كرده ايم و به تمام نيروگاه ها نيز اعالم شده كه قطعات مورد نياز خود را چگونه مي توانند تامين كنند
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  را فكرت آموخت به نام آنكه جان

  
  شركت ايفا صنعت تابا 1399اسفند ماه 

 

  
ما شركت كنندگان در اين همايش ضمن تشكر از برگزار كنندگان پيشنهادات مشروحه زير 
  .را از سازمانهاي حاكميتي ذيربط بويژه شركت مادر تخصصي برق حرارتي را خواستاريم

  .برگزاري مستمر ساليانه همايش -1
امل سازندگان تجهيزات نيروگاهي با حمايت صندوق تعاون نوآوري و تاسيس صندوق تع - 2

  .شكوفائي
تهيه نقشه راه و برنامه هاي فراگير كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ساخت داخل  -3

  .تجهيزات نيروگاهي
ارزيابي و رتبه بندي سازندگان و تامين كنندگان كاال و خدمات توسط اصنا و اعالم در  -4

  .آتي همايش هاي
  .و تعامل مستمر و دائمي با اعضاء انجمن localcontent.irبروز نگهداشتن سايت   -5
  .تهيه شناسنامه تمامي قطعات ساخته شده نيروگاهها و بارگذاري در پرتال مربوطه -6
  .اعالم نيازهاي فناورانه نيروگاهها در كنار اعالم توانمنديهاي بالقوه آنها -7
  .ري مناقصات ساخت داخل در سايت اصنااطالع رساني برگزا -8
  .انتخاب نيروگاه و دانشگاه معين و دبيرخانه اجرائي همايش هفتم توسط اصنا - 9
انتخاب برترين هاي مقاالت، كارگاههاي آموزشي و نشست هاي تخصصي و تقدير از  -10

  .آنان
  .پيش بيني برگزاري نمايشگاه جانبي همايش بصورت مجازي - 11
  .ت برتر در مجله پيام توليد برقدرج مقاال -12
  .مشاركت بيشتر متخصصين نيروگاهي در كارگروه ساخت داخل اصنا -13
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ها پيشكسوتي در دوردست
  !اما همدل و همراه

  مهندس پريدخت صديق ابراهيم نيا
  

او . در تبريز متولد شد 1328بانو پريدخت صديق ابراهيم نيا، سال 
يسانس مهندسي شيمي از دانشگاه تحصيالتش را تا اخذ مدرك ل

مهندس ابراهيم نيا از . در محل تولد سپري نمود 1353تبريز در سال 
خدمت سربازي ـ «: اعزام به خدمت سربازي، كه آن زمان براي بانوان تحصيلكرده مرسوم بود، ياد مي كند  و مي گويد

  ».ـ را در سپاه بهداشت سپري كردم 1356تا  1354از سال 

به استخدام شركت توانير درآمد و به عنوان كارشناس كنترل  1357پايان دوره خدمت، در سال او پس از 
بعنوان كارشناس تهيه دستور العمل هاي  1358در سال . مواد شيميايي در نيروگاه طرشت مشغول به كار شد

در شركت نفت و انرژي در مديريت مهندسي و بررسيهاي فني فعاليت نمود و دوره كوتاهي را نيز ) MSDS(شيميايي
  .اتمي حضور داشت

  . است) مديريت مهندسي و برسيهاي فني(بانو ابراهيم نيا، مؤسس آزمايشگاه هاي مركزي توانير 

اقدامات الزم را براي تجهيز آزمايشگاه هاي مركزي شروع  1359از سال «: مهندس ابراهيم نيا براي ما گفت
كه اگر تجهيزات اضافي دارند به مديريت مهندسي ارسال نمايند كه در اين  به كليه نيروگاه ها درخواست دادم. كردم

بين، سه دستگاه معيوب اتميك ابزربشن از نيروگاه ري و تعدادي تجهيزات از نيروگاه هاي بعثت و مشهد گرفتم تا 
  ».دان ونك بنا نهمهسته اوليه اين آزمايشگاه را در دفتر خود در مديريت مهندسي و بررسي هاي فني آن زمان در مي

آن سه دستگاه اتميك ابزربشن را با هم تركيب « :  وي با حسي دلنشين از اقدامات انجام داده مي گويد
  ».نموديم و دو دستگاه سالم تحويل داديم
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، از مديريت مهندسي، پيشنهاد ايجاد آزمايشگاهي در طبقه اول 1363خانم مهندس ابراهيم نيا در سال 
متر مربع را دريافت مي كند كه اقدام به  500اسپور ـ واقع در خيابان برزيل و با فضايي به وسعت ساختمان شهيد عب

طراحي آزمايشگاه ها نمود و سه آزمايشگاه آب و بخار، رنگ و پوشش، و سوخت و روغن را راه اندازي كرد كه پس از 
ه ها را به وي ابالغ مي نمايد و بانو ابراهيم اين مرحله، مديريت مهندسي و بررسيهاي فني، مسئوليت هدايت آزمايشگا

  .نيا، سرپرستي آزمايشگاه ها را بر عهده مي گيرد

پس از سالها كسب تجربه در آزمايشگاه، تصميم به ورود به محيط تحقيقات ـ بخش نيمه خصوصي ـ و عملي 
در مركز  پژوهشارشناس با سمت ك 1372به همين خاطر از طرف توانير و از سال . نمودن تجارب خود مي گيرد

سال در بخش محيط زيست مشغول  6وي در آغاز، به مدت . مأمور به خدمت مي شود) پژوهشگاه نيرو(تحقيقات نيرو
فعاليت در بخش . بطور كامل از تجربه هاي به يادماندني براي وي شده است 1378خصوصي شدن شركت متن در . بود

ناس ارشدي پژوهش در بخش خدمات تكنولوژي، كارنامه فعاليتها و تجارب فرايند هاي صنعتي و نهايتاً با سمت كارش
  .او را شكل داده است

  . نيز، به همكاري خود ادامه داد 1395تا  يكرد ولبه تن  يت بازنشستگوسك 1388در سال گويا 

و در ، مدت قابل توجهي از زمان خود را در خارج از كشور سپري مي كند تهران است شسكونت محلاو كه 
پسر او كه ساكن در شهر كلگري كانادا است، . واقع در كنار فرزنداني است كه به نيكي در دامن پرورانده است

تحصيالت را تا مقطع دكتري و در رشته مهندسي ژئوماتيك از دانشگاه كلگري، ادامه داده است و فرزند ديگر او يعني 
كتراي مهندسي شيمي پليمر از دانشگاه استرالياي جنوبي شده دخترش نيز موفق به اتمام تحصيالت تا دستيابي به د

» پيام توليدبرق«و در حال حاضر نيز ساكن شهر ادليد استراليا است و اين سببي است تا بانوي ميهمان اين شماره 
سرزمين  د و هر از چند گاهي بهبرببسر  اياسترال ايدر كانادا اين روزها را خود  زمان شتريب ان،جهت مالقات فرزند

با اين ) نيروگاه(ياد مي كنم كه همراهي اين مهندس پرتالش و اثرگذار در صنعت توليدبرق .مادري، ايران سري بزند
  .شماره، از دوردست ها بوده است

اش در خارج از كشور ياد مي كند كه به دوران فعاليتش در مجموعه او در ادامه از دوره هاي اموزشي تخصصي
تست و راه اندازي دانه بندي ذرات و اسپكتروفوتومتري را در ژاپن و تست و راه اندازي اتميك «: دتوانير باز مي گرد

از دانشگاه شريف براي ادامه  1369در سال « : دهدو ادامه مي» .امابزوربشن فلوروسنس را در كشور هلند سپري كرده
زياد كار، نياز فرزندانم و شرايط خانوادگي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بورس تحصيلي دريافت كردم ولي حجم 

دوره آشنايي با صنعت برق در بهره برداري از  ”او همچنين از» .مرا مجبور به ترك ادامه تحصيل در دانشگاه كرد
  .كندياد مي “نيروگاه هاي آبي، گازي، سيكل تركيبي و بخار
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بانوي پيشكسوت صنعت برق، 
د هاي علمي ـ تحقيقاتي خواز فعاليت

من هم توانيري «: ياد كرده و مي گويد
ها نيز هستم، هم نيروگاهي و مدت

همراه بخش خصوصي بوده ام و هم 
مقاله ارائه شده در همايش و  23محقق؛ 

سمينار هاي شيمي و محيط زيست 
نيروگاه ها، سه مقاله در كنفرانس بين 
المللي برق و يك مقاله در كنفراني بين 

ر رابطه با المللي سواحل و بنادر د
آلودگي سواحل خليج فارس از صنايع 

حاصل يك عمر تحقيق و  اياطراف در
   ».فعاليت من است

نيا پروژه بانو مهندس ابراهيم
هاي متعددي را به انجام رسانده است 

با سمت كارشناس كه برخي از پروژه ها، 
مركز (شركت متن  ستيز طيبخش مح

 1372هاي سالو طي ) تحقيقات نيرو
  او. به انجام رسيده است1378  يال

كه در ايران و در  نيروگاه سوخت فسيلي كشور از نظر مسائل زيست محيطي 22بررسي آالينده هاي ، 1373در سال 
اي، استاد راهنماي هاي وظيفهاو همچنين در كنار فعاليت. توانير اولين بررسي از نوع خود بود را به سرانجام رساند

ارشد  يكارشناسنامه پايان ،پروژه نيكه با گذراندن دوره  دو ساله در ا هبودنيز  كارشناس ارشدتن از دانشجويان هار چ
هاي انجام شده در نيروگاه ها و و نتايج بدست آمده كه در چهار فصل از سال به انجام از بررسي .دفاع كردندخود را 

ب ها و ميدانهاي الكترومغناطيسي، صداسنجي رسيد، تحقيقي در زمينه اندازه گيري گازهاي خروجي دودكش ها، پسا
وي همچنين در بخش از سخنان خود به همزمان شدن اين تحقيق، ارائه طرح . واحدها و آديومتري پرسنل نيروگاه بود

  پسابهاي نيروگاه لوشان و اجرا سيستم تصفيه فاضالب هاي بهداشتي آن مجموعه ياد مي كند
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كه سبب آلودگي آب دريا و مسموم ... از وارد دريا شدن واناديم و نيكل و  طرح پيشگيريوي در ادامه از ارائه 
ها مي شد و راسب كردن شدن ماهي

واناديم و نيكل و نهايتاً جمع آوري 
و در  1374، به سال پسابها در الگون

نيروگاه نكا، سخن گفت كه مديريت 
  .اش بودپروژه نيز بر عهده

نيا، در خانم مهندس ابراهيم
بخش در  اس پژوهشنارشسمت ك

تا  1378ي از سال صنعت يها نديفرا
  :به فصلنامه گفت 1386

، مدير 1378در سال « 
 rotary«پروژه  biological 

contactor  (RBC)  « بودم كه طرح
جداسازي فلزات سنگين و سمي و 
احداث استخري براي نيروگاه تبريز 
براي پيشگيري از آلودگي آب و خاك 

وان مدير پروژه، كار بود و بنده به عن
  .را به سرانجام رساندم

، مدير پروژه 1379سال 
  .   بودم "ارائه طرح فاضالب هاي صنعتي نيروگاه بندر عباس و جداسازي بلودان هاي بويلر از پساب هاي روغني"

فلز  8جداسازي فلزات سنگين و سمي توسط جلبكها و احداث يك پايلوت براي «،  طرح 1385به سال 
   .را ارائه نمودم  »و مشخص نمودن جلبكها سنگين

ي عيطب تيالكترول يپل ديتول يبرا قاتيتحقنيا، بايستي به ها تحقيقاتي مهندس ابراهيمتيلافعاز جمله 
از پوست سخت پوستان و جايگزيني آن بجاي پلي الكتروليت هاي مصنوعي كه حاوي يون سيانور است به ) كيتوزان(

اين زمينه يك پايلوت ده كيلويي ايجاد شد و مقداري از پلي الكتروليت طبيعي توليد شده، در در . ياد كرد 1385سال 
نيروگاه قم به مدار گذاشته شده كه در نتيجه محيط سالم تر و بهتر براي كاركنان تصفيه فاضالب نيروگاه را موجب 
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و  يبخار يروگاههاين يب شرب و صنعتآ يخانه ها هيو استفاده آن در تصفتوليد شده  گويمكيتوزان از پوست . شد
 .است ونيحذف ذرات معلق و عمل فولوكالس يمنعقد كننده و كمك منعقد برا ي،بيترك كليس

وهش ژپ يمرب« اينگونه مي گويد كه  1388تا  1386هاي نيا از خدماتش در طول سال خانم مهندس ابراهيم
  ».، بودمستيز طيبخش مح تيريمدمعاون بخش و پس از آن وژي و سپس بخش خدمات تكنولدر 

 كليسي ها روگاهيدر ن يبهره بردار و نظارت بر يطيمح ستيو ز ييايميدر پروزه كنترل شوي  تيفعال
 يدستور العمل راهبرد هيدر مورد ته تيفعال هانيروگاه نيكه در ا بود النيو لوشان و گ) كازرون  و رازيش(  يبيترك
 .را دربر مي گرفت ...ترانس و  يروغن ها يشناسنامه برا هيپساب ها و ته زيآنال يفرمت برا هيو ته ييايميش

طرح جداسازي بلودانهاي بويلر «، در حالي كه مدير بخش محيط زيست بود مديريت پروژه 1388او به سال 
ازهاي نيروگاه كشور از نظر گ 27بررسي آالينده هاي «را نيز بر عهده داشت و در همان سال طرح » نيروگاه كرمان

  . صورت پذيرفت» خروجي دودكش ، آالينده هاي محيطي، پساب ها، ميدان هاي مغناطيسي و صدا سنجي واحد ها

بررسي «و   1389طي سال » كنترل شيميايي و زيست محيطي نيروگاه كازرون ، شيراز، بوشهر و لوشان«
 1393ديگر در سال »  نيروگاه 8اهي در بررسي پسماند هاي نيروگ«و  1391به سال » نيروگاه كشور 21آالينده هاي 

از فعاليت هاي پژوهشي ـ  1393در سال » نيروگاه ري) روغن هاي آسكارل( PCB بررسي«انجام گرديد و نهايتاً پروژه 
  .نيا مي باشدعملياتي انجام شده خانم مهندس ابراهيم

د و دكتري خود را با حمايت همچنين آموزش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا كه مدرك كارشناسي ارش  
  .آيدهاي علمي ـ آموزشي او به شمار مياند، بخش ديگر فعاليتاو دريافت كرده

با ساخت آزمايشگاه هاي «: آموخته هايي است چنين گفتنيا در ادامه از تجربياتي كه درسمهندس ابراهيم
دليل اصلي شكل گيري اين . رعهده گرفتممركزي در مديريت مهندسي و بررسي هاي فني، من كنترل شيميايي را ب

در اوائل شروع كارم در تهيه دستور العمل هاي . را با چند نمونه توضيح مي دهم) آزمايشگاه مركزي(مجموعه 
يكي از اين تجربه هاي به يادماندني . شيميايي با چند مسئله روبرو شده بودم و قادر شدم نتايج مطلوبي بدست آورم

ود كه پوست كيتين حيواني را براي توانير فرستاده بودند؛ چون بخشي نبود كه اينها را كنترل من، موضوع سلولز ب
كند، اين بررسي شش ماه طول كشيد، چراكه بايد از آزمايشگاه هاي جاهاي ديگري چون انرژي اتمي و پااليشگاه 

وء استفاده كرده و اين مواد را با استفاده مي كردم كه در نهايت معلوم شد، فروشنده از نبود آزمايشگاه مركزي س
  .كشتي به ايران فرستاده است
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پس از يك ماه بررسي، . نمونه را فرستادند و ادعا كردند كه بشكه ها لعاب دارند. مورد بعدي كلروروفريك بود
ه با به مديريت اعالم كردم ك. چرا كه در آن صورت پوسيدگي خواهند داشت! ثابت كردم كه بشكه ها لعاب ندارند
  .فروشنده برخوردالزم را داشته باشند

هاي من، رزين تصفيه آب بود كه متأسفانه بشكه هاي تني سالم نبوده يكي ديگر از اين درس آموخته
بنحويكه از نماينده آنها خواستم كه متخصصي از شركت توليد كننده بياييد در آزمايشگاه رو در روي من تست انجام 

و چندين و چندين نمونه . م و باالخره مشخص نمودم كه فروشنده بايد بشكه ها را برگرداندتست را انجام دادي. دهند
  ».ديگر كه سبب شد تا نياز به آزمايشگاه هاي مركزي را ثابت كرد

اگر خصوصي سازي به معني واقعي بود، قابل «نيا در بارة خصوصي سازي بر اين باور است كه مهندس ابراهيم
 .كه خصوصي سازي همچنان دولتي است، فرق نمي كند) با اين نحوه عملكرد( ظر من در اين صورت ولي به ن. قبول بود

شما ) تخصص(نياز به بخش كاري ... آيا همه ي انواع نيروگاه، اعم از حرارتي، بادي آبي و : از ايشان مي پرسيم
يي در نيروگاه طرشت بودم و بقيه ايميكارشناس كنترل مواد شدارد يا خير، اينگونه مي گويد كه من بمدت يكسال، 

. سال پس از بازنشستگي را در مركز تحقيقات نيرو بودم 7سال تا بازنشستگي و  16سال در توانير و بقيه  15خدمت 
لذا بعد نيروگاه طرشت به صورت مستقيم در نيروگاه شاغل نبودم ولي از طرف توانير و شركت متن به نيروگاه ها اعزام 

ه بيشتر آشنايي من با واحد هاي گازي، بخاري، سيكل تركيبي، مربوط به آالينده بودن يا نوع آاليندگي بعالو. مي شدم
نيروگاه ها بود و غير از نيروگاه ها ي بادي و آبي ارتباط مستقيم كاري با اكثر نيروگاه ها داشتم چه از نظر سوخت چه 

  .محيط زيست نيروگاه ها از نظر رنگ چه از نظر آب و پساب، بطور كلي آالينده هاي

نيا، سابقه فعالليت مستقيم در يك نيروگاه را تنها از فعاليت يكساله در نيروگاه طرشت خانم مهندس ابراهيم
بعد ها براي انجام امور مختلف در نيروگاه هاي تبريز، بندر عباس، ري، كرمان، نكا و لوشان «: مي كند و ادامه مي دهد

. توانم بگويم با بقيه نيروگاه ها هم همكاري مستقيم و در حل مسائل آنها شركت داشتممشغول به كار بودم و مي 
نبوده و لذا در هيچ يك از نيروگاه هاي ) كه براي ديدن فرزندانم به آنجا سفر مي كنم(اينجانب شهروند اين كشور ها 

: كانادا دادم كه گفته ام» كلگري«هر ولي پيشنهاداتي براي آب آشاميدني به مقامات ش. خارج از كشور كار نكرده ام
روشن » در آب شرب شما ميزان كلسيم باال بوده و اين باعث مشكالت فراواني از جمله پوسيدگي دندانها خواهد شد«

  .است كه از من تشكر كرده اند و مي گويند كه همكاري مي كنيم

مي كند كه تمامي پروژه هاي وي در ادامه از فعاليت خود در طول خدمت در صنعت برق اينگونه ياد 
براي مثال نيروگاه هاي ما فقط . تحقيقاتي من طرح هاي نو براي نيروگاه ها و بهينه سازي آنها و حفظ محيط زيست بود

من طرح تصفه خانه هاي . مجهز به تصفيه خانه هاي فاضالب هاي بهداشتي بودند كه آن هم اكثراً درست كار نمي كرد
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جزئي از آن طرح هاست كه من در خارج از ايران با آن  RBCطرح هايي نظير سيستم . شدند صنعتي را دادم و اجرا
  . آشنا شدم

او در همين زمينه يادآور مي شود كه طي مشاهداتم در خارج از ايران، مخصوصاً در اين سال ها بطور كلي 
ان سعي كنيم از نيروگاه هاي تجديد پذير ما هم بايد در اير. آنچه به چشم مي خورد، استفاده از انرژي خورشيدي است

چون از سوخت سنگين در . استفاده نماييم و سوخت فسيلي كه سرمايه مملكت است را براي آينده گان ذخيره كنيم
با كنار گذاشتن سوخت هاي فسيلي كه كلي آلودگي هم دارند و . صنعت خيلي استفاده هاي ديگري مي توان داشت

مي كشانند، خصوصاً  گازهاي گلخانه اي و گرمايش زمين را افزايش مي دهند، ما راحت تر  محيط زيست را به نابودي
  .و غيره و آلودگي بيش از حد، نجات پيدا مي كنيم  NOX  ،SOXهمچنين از نظر صدا و گازهاي. مي شويم

ايران  نيا بشنويم با شوري خاص از حمايتي كه دروقتي مي خواهيم از خاطرات خانم مهندس ابراهيم
خاطرات به ياد ماندني وجود همكاراني چون مهندس « : مخصوصاً در مديريت مهندسي گرفته ياد مي كند و مي گويد

من هميشه افتخار مي كردم كه يك توانيري هستم و اين موضوع عشق و عالقه به كار . مهريان، و مهندس قاسملو بود
در . ي در نيروگاه طوس آن زمان مي گفتند نيروگاه مال توستهمكارهاي گروه شيم. را در من، دو صد چندان مي كرد

در زمان بررسي آلودگي ساحل بندر عباس توسط . بندر عباس مدير نيروگاه مي گفت اين نيروگاه متعلق به شماست
مديريت . يكي از دانشجويانم از شيالت نمونه برداري نمودم و نياز شد كه از وسط دريا نمونه برداري انجام شود

قايق را تهيه » .، انجام دهند)الزم است(قايق بدهيد ايشان هر كاري دوست دارند «: ذغاقي گفت نيروگاه، مهندس 
كردند و من با گروهي از همكاران به وسط دريا روانه شديم و نمونه برداري كرديم كه پس از تست معلوم شد بيشتر 

ره 
شما

و  25
26- 

ان 
ست

زم
13

99
 

ان 
ست

 تاب
و

140
0

 

۲۰



مهندس . د قبول واقع شد و پروژه اصالحي بنده آغاز شدپالنكتونهاي ساحل نابود شده  بودند و طرح اينجانب مور
  ».كار را به توانيري بدهيد با دقت و تمايل كامل كار را انجام خواهند داد و نگراني نداريد«: مهريان هميشه مي گفت

نيا در بخشي از سخنانش كه موضوع اقتصاد در صنعت برق مطرح شد و از ايشان پيرامون برق و خانم ابراهيم
اگر بورس شكل واقعي داشته باشد هم به نفع نيروگاه و هم به نفع سرمايه گزار « : ضور در بورس پرسيديم، گفتندح

  ».مي باشد

مسئله خود كفايي و ساخت داخل در صنعت «: آزموده از تجربيات و اقداماتش، به ما مي گويدمهندس درس
همكاري و . بايد همچون زنجيري محكم باشند. ار مهم استنيروگاه ها در شرايط موجود بسي) وابسته به(اصلي و فرعي

همچنين يك كارگاه به جمع آوري وسايل . ارتباطات بين نياز و توليد، بايد باال باشد و با همفكري كار ها را انجام دهند
تكه تكه با استفاده از افكار جوانان و نظر پيشكسوتان تجهيزات را . و تجهيزات غير قابل استفاده اختصاص دهند

)Disassembly  =به عنوان مثال جوانان ما . كرده و نگهداري كنند تا شايد زماني بتوانند از آن استفاده كنند) دمونتاژ
بايد بدانند كه داخل يك پمپ دريايي، چه قطعاتي موجود است، پيشكسوتان ما تجربه عملي دارند و جوانان بايد از 

  ».ك و همكاري به مقصد برسيمآن استفاده كنند تا بدين طريق، با كم

شايد «: بانوي خردمند صنعت برق، ريشه بيشتر چالشهاي صنعت برق، به ويژه توليد را در مديريت مي بيند
بي توجهي و . برخي دستگاه هاي ما فرسوده اند. بزرگترين چالش ما، حفاظت از سيستمهاي در دسترس و موجود باشد

همچنين پيش بيني و جلوگيري ! حال خود واگذاشتن آنها، مشكلي جدي است رسيدگي نكردن به اين سيستم ها و به
خريد از بهترين توليد كننده هاي خارجي را  ـ به هر ) امكان(حاال كه ما توان . از وقوع حوادث غير مترقبه، مهم است

لوي سوء استفاده هاي دليل ـ از دست داده ايم، بايد بيش از پيش به بررسي و كنترل خريد هاي جديد بپردازيم و ج
ما بايد بهترين نيروهاي كار را كه وجدان . ها را در اين خريدها، بگيريماقتصادي و بسياري كژرفتاري ها و ريخت و پاش

ما مشكالت محيط . كاري بااليي داشته باشند، استخدام كنيم و فرهنگ غيرت و افتخار به محيط كار را رونق دهيم
از سوخت ) استفاده بي رويه(چالش كم آبي است و بعد از آن هم، درصد زياد استفاده بزرگترين . زيستي هم داريم

  ».است) فسيلي(هاي سنگين 

من در ضمن دوره «: وي در ادامه از توجه صنعت توليد برق به محيط زيست، ابراز خرسندي كرده و مي گويد
ر صنعت برق از اهميت بااليي برخوردار كاري خود هميشه خوشحال بودم كه در مملكت ما حمايت از محيط زيست د

آنچه ما به عنوان سوخت سنگين مي شناسيم را نبايد . كم و كاستي هست ولي اراده به سمت مثبت است. بوده
تا جاييكه در توان داريم بايد از . منابع را بايد حفاظت كرد. آن را بايد براي توليد چيز هاي ديگر اسفتاده كرد. سوزاند

ما با داشتن اين همه دانشگاه و مدارك . ديد پذير همچون پانل هاي انرژي خورشيدي استفاده كنيمانرژي هاي تج
چرا بايد به چگونگي آنها ارزش قائل . دكترا چرا بايد قدرت داشتن محيط زيستي، با كيفيت بهتر را نداشته باشيم
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بهتر است از روش هاي ديگري براي توليد برق . تر كنيم محيط را زياد نشويم  و با استفاده از سوخت سنگين آلودگي 
در هر واحد افزايش پيدا  ٪8در نيروگاه هاي بخاري  CO2مصرف سوخت سنگين باعث مي شود ميزان . استفاده كنيم

ه بار مي افزايش دهد كه كلي خرابي و آلودگي در محيط ب ٪4را  CO2كند و مصرف گاز نيز در نيروگاه گازي ميزان 
مي توانيم به آن رجوع كنيم و كم و كاستي ها را ببينيم . گزارش جمع بندي شده آالينده ها در توانير وجود دارد. آورد

  ».و براي آن راه حل بيابيم

اين روزها با فراگير «: ، مي گويد...پيشكسوت دلسوزمان در باره ضرورت و اهميت استفاده از نرم افزار و 
ما در . دستيابي عمومي به تلفن هاي همراه جايگاه نرم افزار ها را بصورت نامتوازن باال برده استشدن اينترنت و 

چرا كه توانمندي در قسمت ! زماني بسر مي بريم كه صنعت توليد برق ما بايد در قسمت نرم افزار بسيار پيشرفت كند
مي توانيم نيروي انساني خود را در اين قسمت بيشتر  ما. نرم افزار، نياز به ابزار گران قيمت و غير قابل دسترس ندارد

  .از ديگر كشور ها به كار برده و در اين بخش در جهان پيشرو باشيم

براي مثال سيستم هاي خود را هوشمند كنيم و با اين كار، ما مي توانيم همانند شبيه ساز پرواز، نيروگاه هاي 
ما مي توانيم تمامي پارامتر هاي اندازه گيري . نساني استفاده كنيممجازي داشته باشيم و از آن براي آموزش نيروي ا

را به صورت اتوماتيك وارد شبكه اينترنت كنيم و مي توانيم حتي زمان تعمير قطعات را با مدل سازي ...) دما، فشار،(
يم گيري از همه چيز البته سخت افزار هم بايد باشد و جايگاه داده هاي صحيح براي هر تصم. پيش بيني و بهينه كنيم

فراتر است و اطالعات نيروي انساني و تجهيزات هم در بخش توليد مهم است  در مواقع ضروري امكان دستيابي به 
  ».نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز را آسان خواهد كرد

مقايسه با  در«: خانم مهندس ابراهيم نيا، موضوع قيمت برق و اقتصاد برق را خاص مي بيند و معتقد است
به نظر من، ما پيشرفت . كشور هاي ديگر شايد كمي ارزان است وليكن دريافتي مردم هم به همان نسبت پايين است

) كاربران(زيادي در توليد برق كرديم ولي نكته اصلي در خود صنعت توليد برق نيست بلكه اين فرهنگ مصرفي مردم
م مصرف، استفاده بيشتر از وسايط عمومي نقليه شهري، خاموش استفاده از چراغ هاي ك. است كه بايد تصحيح شود

  » ... كردن چراغ هاي اضافي، به هدر ندادن آب و 

داند و ادامه مي دهد كه توجه به بازسازي و او بازسازي ها در بخش توليد بسيار ضروري و بسيار مفيد مي
  .پرداختن درست به آن، به خود كفايي هم كمك خواهد كرد

اگر نيروگاه ها بدانند كه پشتوانه . هنوز خصوصي سازي انجام نشده است«: خانم مهندس ابراهيم نيابه باور 
بعالوه به نظر من خصوصي سازي مي تواند نتايج مثبت زيادي براي . اي در كار نيست، مسائل را جدي تر مي گيرند

  ».ميزان اتالف منابع كمتر خواهد شدمحيط زيست نيز به همراه داشته باشد؛ چرا كه با بهينه تر كردن مدار، 
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در ) امكان(ايشان در ادامه سخن از اهميت آموزش و امنيت شغلي منابع انساني به عنوان ارزشمندترين منبع 
بايد از تجربيات آنها          بهره . جهان امروز تجربه زيادي در اين مورد دارد«: اختيار يك سازمان اينگونه مي گويد

زش به نيروي انساني، بايد برنامه ريزي شده باشد و قبل از شروع به كار در نيروگاه ها بايد براي ورودي آمو. مند شويم
هاي جديد دوره هاي اضافي در فضاي مجازي كه نيروگاه را شبيه سازي مي كند، داده شود؛ چرا كه نيروگاه جاي 

  .تجربه نيست و هر اشتباهي خطر مالي و جاني دارد

متأسفانه بنظر مي رسد كه استاندارد آموزش هاي عملي در دانشگاه . فت آمورش ما باال برودهمچنين بايد كي
. لذا بايد افرادي با كيفيت بهتر را استخدام كنيم. هاي فني ما كاهش يافته است و صنعت توليد مقاله، حاكم شده است

خاص براي آموزش اين نيروها اختصاص هسته اصلي نيروگاه همان كارگران زحمت كش مي باشند كه بايد بودجه هاي 
ما بايد . به اين طرف كارگاه هاي ايمني در نيروگاه ها ساخته شد 60از دهه . داده شود و آموزش بهتري به آنها بدهيم

شركت در اين كارگاه هاي ايمني را براي همه از ميهمان يك روزه به نيروگاه گرفته تا باالترين رده هاي مديريتي براي 
) تجهيزات حفاظت شخصي( PPEو رعايت آنچه امروز . نيروگاه را اجباري كنيم) سايت(دن به محيط هاي وارد ش

خوانده مي شود را جزئي از آموزش هاي مكرر كنيم، چرا كه عادت به محيط كار يكي از بزرگترين خطرات محل كار 
  .است

طالبات و وظايف نيروگاهها ـ به ويژه نيا در بارة اهميت و ضرورت توجه به حقوق، مخانم مهندس ابراهيم
يكي از مسائل پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصي «: چنين مي گويد» پيام توليد برق«بخش خصوصي ـ براي 

متاسفانه، برق ما سوبسيدي است و نمي تواند مخارج خود را تأمين . است كه بايد با قيمت گذاري واقعي انجام شود
تقسيم (همچنين توزيع مطالبات . ي يافت كه نياز به مديريت آموزش ديده و نوآور داردكند بايد راهكارهاي ديگر

بعضي نيروگاه ها تجهيزات بسيار خوبي دارند در حاليكه برخي ديگر . بين نيروگاه ها، عادالنه و يكپارچه نيست) بندي
آن و ) اجراي(ارگاني به نحوه خصوصي سازي خوب است ولي بايد . در فقر تجهيزات و نيروي انساني بسر مي برند

  ».كند) نظارت(استاندارد هاي الزمه آن رسيدگي 

وي نكته اي را پيرامون مديريت مصرف و كاهش تلفات و رسيدن از شعار به واقعيت در همين زمينه از 
نياز به تيم اين موضوع «: فعاليتي كه در همين رابطه در نيروگاههاي كيش و اراك داشته ياد مي كند و ادامه مي دهد

تحقيقاتي دارد كه معموالً هزينه آنها را بايد دولت بپردازد؛ شما نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه خود آن نيروگاه، به 
  ».نقد خود بپردازد و بايد گروه تحقيقاتي مستقل از آن بخش باشد

سوق الجيشي (يران در صنعت برق با توجه به پتانسيل بسيار باالي ا« : از خانم مهندس ابراهيم نيا پرسيديم 
امنيت ايران از طريق سيم هاي برق ميسر « اجراي پروژه ...) بودن جغرافيايي، منابع، تجهيزات، نيروي انساني و 

اگر منظور شما ايجاد روابط « : در پاسخ گفتند» ، به عنوان هاب منطقه چقدر عملياتي به نظر مي رسد؟»خواهد بود
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درصد  50به نظر شخصي من، . مسايگانمان است؛ به نظر من، توليد برق ما توانايي الزم را داردحسنه با فروش برق به ه
ولي آنچه مهم است اين است كه اين امر . ممكن است كه نتيجه دهد، بخصوص اگر آنها به اين نيرو نياز داشته باشند

نكته دوم آنكه بايد . جلوگيري بعمل آيدمنجر به كاهش كارايي سيستم ها نشود و از فرسودگي بيش از حد سيستم ها 
صنعت برق ما در حال حاضر نياز به كمك . بقيمت متعادل فروخته شود و نه به همان قيمت كه در داخل مي فروشيم

دولت دارد تا مخارج خود را تأمين كند و نبايد با فروش بي رويه و بدون سود كافي، حق مردم و زحمات كاركنان 
  »!اگر بتوانيم به قيمت مناسب و عادالنه بفروشيم، چرا كه نه. هدر دهيمصنعت توليد برق را 

من به اين «: ايشان در بخشي از سخنان خود، توصيه اي زيبا براي فعاالن در صنعت توليد برق ارائه نمودند
و خط مستقيم را  نتيجه رسيده ام كه بايد از تجربيات ديگران استفاده كرد و هر آنچه كه مشكالت داريد، كنار گذاشته

  .تجربه را بار ديگر تجربه نكنيد. كه پايان خوبي خواهد داشت، دنبال نماييد

به باور من ايران در صنعت برق، پتانسيل بسيار بااليي دارد و گاهي به نظر مي رسد كه صنعت برق ما مانند 
كه بنيه درخت ضعيف است،  اين بدين معني نيست. درختي است كه ريشه آن پوسيده ولي شاخ برگ آن سالم است

مهم ضربه نخوردن . بلكه به اين معني است كه هر گونه اقدامي كه در سمت مثبت بعمل آيد نتايج خوب خواهد داشت
باز هم بلند شويد و به كار خود و فعاليت كاري خود ) افتاديد(نيست، مهم آن است كه اگر ضربه خورديد ) نيفتادن(

  ».پيروزي است ادامه دهيد و بقولي شكست اول

در ابتدا، زمانيكه «: اين پيشكسوت خوش سخن و دلسوز، كالم خود را با زيبايي و دلسوزانه پايان بخشيد
هر آنچه به من تحويل و آموزش داده شده و ياد "وارد صنعت مي شويد، سوگند ياد كنيد بين خود و وجدان خود كه 

چراكه اين تنها يادبودي خواهد بود كه شما از خود به جاي مي  "گرفته ام به نسل بعد از خود تحويل و آموزش بدهم
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پايين تر را نكوبيد  از خود . بعدي، زمانيكه به پست و مقامي رسيديد مغرور نباشيد و هميشه متواضع باشيد. گذاريد
برق؛ از نوآوري باالخص، در جهت پيشبرد صنعت . و به از خود باالتر احترام بگذاريد) زيردستان را به سخره نگيريد(

  .نهراسيد و طرح هاي جديد، فكر هاي نو و ابتكارات را تهيه و تحويل اين صنعت بدهيد

به نظر اينجانب مملكت ما پتانسيل بااليي براي استفاده از . در انتها سخني درباره آينده صنعت برق دارم
روي آنها همگي در ايران ساخته  خورشيدي و پوشش) صفحات(بايد سعي كنيم پانل هاي . انرژي خورشيدي دارد

به اميد آن روزيكه در پشت بام خانه هر ايراني، صفحات انرژي خورشيدي نصب شود و از مصرف انرژي هاي . شوند
همچنين طرح هاي كوچك بيوگاز در شمال ايران بهترين سيستم ها براي آن . تجديد ناپذير پيشگيري بعمل آيد

البته اين امور نياز به حمايت جزئي از طرف وزارت . ف برق را كاهش خواهد دادمنطقه خواهد بود و بار سنگين مصر
مي نمايد و هم عمر به ) ايجاد اشتغال(نيرو و حمايت كلي از طرف دولت دارد كه هم براي جوانان مملكت كارسازي 

 علي سنايي: تهيه و تنظيم                                                                                                               ».بطالت نمي گذرد
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مهم در ترموگرافي نكته   ده 

  بابك فاضل بخششي: ترجمه و تاليف 

  معاون مهندسي و برنامه ريزي شركت مديريت توليد برق منتظرقائم

  

، بازرسي و سيستم هاي فني سرويس و نصب امروزه ترموگرافي بخشي از متدهاي استاندارد اندازه گيري براي تست
  .در اين مقاله كوتاه سعي داريم مروري كوتاه بر چند نكته مهم ترموگرافي داشته باشيم . است 

  ترموگرافي چيست ؟

ترموگرافي يك روش براي اندازه گيري غير تماسي و توزيع تابش سطح تجهيزات ، ساختمان ها و اجزاي يك كارخانه 
ه كرد كه با استفاده از تجهيزات ترموگرافي ما دماي سطح را اندازه گيري نمي كنيم و بطور دقيق تر با بايد توج. است 

ثبت ميزان تابش مادون قرمز يا تابش هاي حرارتي از سطح اجسام كه قابل ديده شدن توسط چشم غير مسلح نمي 
به محاسبه دماي معادل تابش سطح ... رطوبت و باشد ، و با دادن برخي پارامترهاي ديگر مانند ضريب تابش ، فاصله ، 

ارزيابي دقيق و كيفي تصاوير حرارتي و دماهاي محاسبه شده اطالعات مهمي را در رابطه با موضوعات . مي پردازم 
  .تحت بازرسي به ما ارايه مي كند

  كاربرد هاي ترموگرافي چيست ؟

ما ارايه كند و لذا در صورتي كه دما معادل تابش حرارتي يك ترموگرافي  مي تواند توزيع حرارتي از سطح اجسام را به 
سطح از قبل مشخص باشد و يا با سطوح مشابه مقايسه شود ، هر گونه اختالف در اين تابش و يا دماي معادل با توجه 

اي كاربرده. به در نظر گرفتن پارامترهاي اندازه گيري مي تواند نشان دهنده ضعف يا يك عيب در سيستم باشد 
ترموگرافي امروزه بسيار وسيع است اما مي توان در دسته بندي زير پركاربردترين آنها كه بخصوص در صنعت مورد 

  :استفاده است مشاهده كرد
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بازرسي نصب تجهيزات الكتريكي و وضعيت اين تجهيزات مانند فرسودگي ، سايش ، اتصال ضعيف ، اضافه بار ، آنباالنسي  -
 ....، عيب و 

 ...ن ها و سيستم ها و تجهيزات مكانيكي  مانند بيرينگ ها ، جوشكاري ها ، عايقكاري و تست ماشي -

 بازرسي ساختمان و سيستم هاي لوله كشي -

 ...تشخيص زود هنگام آتش سوزي مانند تجمع مواد قابل احتراق ، اتصاالت سوزان و  -

  

  مزاياي ترموگرافي چيست ؟

ميتوان . وضعيت و ريسك هاي مكانيكي و الكترونيكي در تجهيزات نيروگاهي است  ترموگرافي يك ابزاركارآمد براي ارزيابي
  .ترموگرافي را بطور مستقل و يا در تركيب با ساير روشهاي اندازي گيري به كار برد 

  هدف استفاده از روشهاي اندازه گيري ترموگرافي شامل موارد زير است 

 كاهش ريسك آتش سوزي و يا حادثه  -

 ارخانه و پتانسيل هاي ريسكثبت شرايط ك -

 شناسايي قصور انجام شده در هنگام ساخت و كاميشنينگ   -
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 تشخيص زودهنگام ضعف ها و خرابي ها  -

 افزايشس قابليت دسترس و قابليت اطمينان  -

 جلوگيري از خرابي هاي با اهميت -

جراي اندازه گيري هاي الزم و ترموگرافي مي تواند كمك بسيار مهمي به تصميم گيري در رابطه با برنامه ريزي و ا
   .تعميرات و نوسازي را ارايه نمايد

  

  چگونه ترموگرافي اجرا مي شود ؟

  ترموگرافي ميتواند تابش هاي سطوح و با اندكي اغماض توزيع دماي سطح را ارزيابي كند

 براي اجراي ترموگرافي نيازي به خروج تجهيز نيست  -

 تجهيزات كه آسيبي به بازرسي نرسد انجام دادترموگرافي را ميتوان در فواصل ايمن از  -

 ترموگرافي تحت شرايط بهره برداري واقعي انجام مي شود  -

به همين خاطر . اغلب ، اندازه گيري ها ميتوانند تنها بر روي اجزايي اجرا شوند كه تجهيز باز بوده و با چشم ديده شود 
اين فعاليت ها تنها بايد زماني انجام شود كه . پانل ها باز شود الزم است كه كاور ها از روي تجهيز برداشته و درب هاي 

  .تمامي بررسي هاي الزم در رابطه با ريسك ايمني نفرات در نظر گرفته و از ايمن بودن وضعيت اطمينان حاصل گردد

فه مانند براي اطمينان از يك تحليل حرفه اي براي تشخيص عيوب ، ممكن است نياز باشد تا اندازه گيري هاي اضا
گروه بازرسي بايد پيش بيني هاي . به طور همزمان انجام شود... اندازه گيري جريان ، ولتاژ ، دماي محيط ، رطوبت و 

  .قبلي در اين رابطه را انجام داده باشند 

  محدوده وحوزه تست يك بازرسي ترموگرافي چقدر است؟

وند ، محدوده و حوزه تست بايد مستقال توسط بازرس زماني كه ماشين ها ، ساختمان ها و تجهيزات بازرسي مي ش
  .تعيين شود 

  :در يك بازرسي سيستماتيك تجهيزات الكتريكي بعنوان مثال موارد زير مي تواند در نظر گرفته شود 

 پست شامل سوئيچ گير هاي ولتاژ باال و متوسط و خطوط انتقال مربوطه -

 شبكه توزيع اصلي ولتاژ پايين  -

 ...ساز مانند، سيستم هاي فيلتر شبكه ، واسطه ها و  سيستم هاي جبران -

 داكت هاي كابل و كابل ها -
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 كابينت هاي كنترل و سوئيچ ، جعبه فيوز ها  -

 ماشين هاي الكتريكي و درايوها و كلمپ ها -

 .تجهيزات الكتريكي  و تاسيسات آن با توجه به تجربه كه مي توان انتظار خطر گرمايش زياد داشته باشد  -

  بيني مناسب است ؟چه دور

سيستم هاي دوربين ترموگرافي بايد براي اندازه گيري مورد نظر مناسب بوده و مقادير اندازه گيري قابل گزارشي ارايه 
استفاده از دوربين در . دوربين بايد امكان تشخيص قابل اطمينان و بدون ابهام براي افزايش دما را داشته باشد . كند

بطور معمول دو مدل . هيچگونه ريسكي براي بازرسي ترموگرافي به دنبال داشته باشد تاسيسات الكتريكي نبايد 
اسكنرها اولين . FPAدوربين در بازرسي ها به كار گرفته مي شوند ، سيستم هاي اسكنر ترموگرافي و دوربين هاي 

بي هستند و براي اندازه نسل دوربين هاي ترموگرافي در بازار تجاري بودند كه داراي دقت اندازه گيري بسيار خو
از سوي ديگر بطور  FPAسيستم هاي . گيري هاي طوالني مدت مناسبند بعنوان مثال ماشين ها يا كابينت كنترل 

در هر . معمول استفاده مي شوند و دقت اندازه گيري مناسبي بسته به طراحي ارايه مي كنند و معموال ارزان تر هستند
يد براي سازمان خود دوربين خريده و افرادي را آموزش داده و از آنها در بازرسي صورت  بايد توجه كرد كه آيا با

  .استفاده كنيد و يا اينكه از خدمات تخصصي افراد متخصص بيرون از سازمان خود استفاده كنيد 

  چه زمان و چگونه بايد ترموگرافي را اجرا كرد ؟

در هر . باط با بازديدهاي دوره اي خاص آنها بايد انجام شود اگر امكان آن وجود دارد در تاسيسات الكتريكي در ارت
صورت فاصله زماني بسته به شرايط محيطي و بهره برداري بايد هر يك تا دوسال در نظر گرفته شود اگر عيوب در 

توصيه مي كند كه حداكثر هر سال يك بار بازرسي هاي  NFPAاستاندارد . تاسيسات در حالت عادي ديده نشد
رافي انجام شود و در جاهايي كه تجارب تلفات ، حادثه يا نصب تجهيزات داشته باشيم اين كار بايد در فواصل ترموگ

  .نزديك تر انجام شود 

  :موارد زير توصيه مي شود

تجهيزات تازه نصب شده بايد بعنوان بخشي از بازرسي هاي اوليه بمنظور شناسايي خطاهاي نصب يا  -
هفته بعد از استارت نرمال بازرسي  12تا  8راي شناسايي منابع اشكال حداكثر سايزينگ نامناسب تجهيزات ب

 .ترموگرافي شوند
 درصورت اجراي تعميرات با انجام بازرسي ترموگرافي مي تواند براي ارزيابي موفقيت تعميرات به كار رود -

يكل بازرسي به شرايط در حالت كلي س. تجهيزات زنده و در مدار بايد در فواصل زماني منظم بازرسي شوند -
محيطي و تنش هاي وارده و نتايج ترموگرافي قبلي وابسته است ولي شروع آن مي تواند بر اساس استاندارد 

 .ساليانه باشد
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  چه كسي بايد بازرسي ترموگرافي را انجام دهد؟

. و مورد تاييد باشد براي بازرسي تجهيزات الكتريكي ، مكانيكي و تاسيسات و ساختمان بازرسي باي داراي تجربه 
داشتن دانش پايه در زمينه ترموگرافي مي تواند در اجراي بهتر و دقيق تر بازرسي و تهيه گزارشات گويا تر موثر باشد 

بازرس . آشنايي با تجهيزات اندازه گيري و روشهاي مكمل جزو الزامات دانش يك بازرسي ترموگرافي خوب است . 
  .رانده و به تمامي نكات و زوايا و محدوديت ها و روش اجراي ترموگرافي آگاه باشد بايد دوره هاي استاندارد را گذ

  چه چيزي در ترموگرافي مهم است ؟

امروزه ترموگرافي يك روش استاندارد براي اندازه گيري و تست و بازرسي در كارخانجات بخصوص 
با اين حال . خاص ديگر شود ترموگرافي نمي تواند جايگزين هيچ يك از تست هاي . نيروگاه ها است 

همچنين ترموگرافي امروزه .ترموگرافي يك امكان مناسب براي ارزيابي سيستم ها در حال كار است 
  .بشي از تكنولوژي ايمني است
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  تاريخچه رمان در ايران

كند كه اگرچه با  به عنوان يك قالب ادبي نو اشاره مي كشور ايران	نويسي در به ظهور و تكامل رمان	نويسي در ايران رمان
هايي كه ايرانيان به زباني غير  كه رمان همپوشاني زيادي دارد، اما كامالً منطبق با آن نيست؛ چنان» تاريخچه رمان فارسي«مفهوم 

زبانان مانند  هاي فارسي مربوط به ساير فارسي ريخچه هست، اما رماناند در اين تا از فارسي نوشته
، ادبيات ايران		در نثر		و شعر	به ها حكايت	و ها افسانه		اگرچه نگارش. است نشده در آن گنجانده افغانستان	و تاجيكستان	اهالي
ايل قرن بيستم ميالدي مقارن او و نوزدهم قرن اواخر از عمالً غرب، در متداولبه شيوه  نويسي رمان	اي ديرينه دارد، اما سابقه

و تقريباً همزمان  جهان عرب	و تركيه		در ايران نيز اندكي پس از پيدايش رمان در رمان. است شروع شده دوران مشروطه	با
ديگر عواملي كه به ظهور و گسترش رمان در ايران . در جامعه ظهور كرد بورژوا	جديدبقه گيري ط ، تحت تأثير شكلپنجاب	با

. ناسيوناليسم		هاي غربي و گسترش گفتمان نرما ترجمه	،مطبوعات	، شروع انتشارصنعت چاپ	گسترش: كمك كرد، عبارتند از
سال  60خص، رمان، نخستين فرم نثر مدرن در ايران است، اما تحول و تكامل آن از زمان پيدايش تا رسيدن به بلوغ و فرم مش

سوي رمان  هايي جدي به را گام »بيگ نامه ابراهيم سياحت		و احمد«كتاب 		،»امير ارسالن«		، سه كتابكريستف بااليي. طول كشيد
 اساس بر كه كرده بندي تقسيم تاريخينويسي نوين ايران را به پنج دوره  ، داستانحسن ميرعابديني .كند نوين تلقي مي

با  1253در سال  ميرزا فتحعلي آخوندزاده	نخستين رمان ايراني را. است صورت گرفته تاريخ معاصر ايران		رويدادهاي مشهورترين
  .نوشت »خورده ستارگان فريب«	نام

، ياس عمومي فراگير شد، بحران اقتصادي	و فراگير شدن اني اولجنگ جه	كه با شروع 1300تا سال  1284از سال 
 قهرمانان و ايراننويسندگان با نوشتن از شكوه گذشته . با دستمايه قرار دادن هويت ملي ظهور كرد هاي تاريخي رمان	نگارش
 به قديم، دوران مردمي
 خود روياهاي تحقق دنبال

ترجمه . بودند گذشته در
 غربي تاريخي هاي رمان
در  الكساندر دوما		مانند
رمان 	رواج

. تأثيرگذار بود تاريخي
معتقد است  »يان ريپكا«

كه نوعي احساس وظيفه 
 نشان براي پرستانه ميهن
 پربار گذشته دادن

 مردم، به تاريخي
هاي پس  هاي اجتماعي نيز در اين دوران و در سال ين رماننخست. واداشت دور هاي گذشته از موضوعاتي انتخاب به را گاننويسند

. نوشته شد 1304سال ، نخستين رمان اجتماعي به زبان فارسي است كه در »ان مخوفتهر«. از جنگ جهاني اول نوشته شدند
هاي متداول آن روز،  هدايت در اين اثر، بر خالف رمان. ، اولين رمان واقعي فارسي را نوشتبوف كور		،صادق هدايت		،1315در سال 
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ها بعد،  تا سال. است درگيري دروني شخصيت داستان خود را با جهاني نامساعد توصيف كرده و واقعيت و وهم را در هم تنيده
اين اثر، اولين رمان مدرن ايران . هاي مختلف اجتماعي، فلسفي، تاريخي و رواني تفسير و نقد كردند منتقدان اين رمان را از جنبه

  .بود كه به زبان انگليسي ترجمه شد

ر گذاشت و كارگران و دهقانان بر نويسندگان ايراني تأثي ادبيات شوروي		از طريق ايران حزب توده	، باورهاي ادبي و فرهنگي1320از سال 
كه در سال  بزرگ علوي	اثر»  چشمهايش «.راه پيدا كردند آل احمد	و آذين به	هاي داستاني جديد به آثار نويسندگاني مانند عنوان شخصيت به

  .خوب پردازي شخصيت	گراي فارسي است با زباني ساده و موجز و ساختار و هاي واقع منتشر شد، جزو نخستين رمان 1331

. كند داند كه رنج و مصيبت مردم عادي را به روشني بيان مي مي» جايگاهي يكتا در ادبيات جديد ايران«ثر را داراي ، اين احسن كامشاد 
نقد «ها،  شدت محدود شد و در آثار نسل جديد نويسندگان اين سال ، آزادي سياسي و اجتماعي بهمرداد 28 كودتاي	با وقوع 1332در سال 
يكي از . بوجود آورند ادبيات متعهد		ن دوره، سعي كردند تعريف جديدي ازاي نوگراي	نويسندگان. داد» نقد خود«، جاي خود را به »اجتماع
هاي ايراني در اين  هاي مهم داستان مضمون

نخواهي و دوره، تشريح شكست آرما
و  تمثيل	جالل آل احمد با. روشنفكري است

در اين  طنز	با بهرام صادقي		گرايي و واقع
هاي  در فاصله سال. اند زمينه آثاري نگاشته

 نمايشنامه	، نشر داستان و1340تا  1336
درصد كل صنعت چاپ  19ه بيش از ب ايراني

در سال . و نشر كشور افزايش يافت
شوهر «	با آفرينش محمد افغاني علي		،1340

نجف 	، يك شگفتي خلق كرد كه» آهوخانم
توصيف  »عميقي تراژدي« آن را دريابندري

هايي از آن را با  توان صحنه است كه مي  كرده
. است  ناميده» خودآيي ادبيات بيداري و به«را  1357تا  1342هاي  حسن ميرعابديني، ادبيات سال. مقايسه كرد بالزاك	و تولستوي	آثار

هاي بارز  يكي از ويژگي. نهضت درآمد به شكل يك موج جدي و يك 1340نويسي از سال  معتقد است كه رمان محمدعلي سپانلو
 و ها افسانه جايگزين زمانه عياجتما هاي ويژگي و رويدادها تاريخيگرايي است؛ منتها مشاهده  هاي اين دوره، تاريخ رمان

هاي تاريخي قوي  داراي جنبه صادق چوبك	اثر )1345(»  سنگ صبور«		و )1342( تنگسير	هاي رمان شد، باستاني رويدادهاي
ايرج 	بعداً،. منتشر شد يمين دانشورس	به قلم »سووشون«		راي فارسي با نامگ ، نخستين رمان تاريخ1348در سال . هستند

 از چنين رويكردي بهره ها همسايه	در احمد محمود		و طنزآميز	با رويكردي جان ناپلئون دايي	در پزشكزاد
، 1357در سال سالمي ا انقالب	با وقوع.موجي جديد در ادبيات ايران ايجاد كرد 1353پس از انتشار در سال 	ها همسايه .گرفتند

هاي نوشته شده  رمان. عنوان قالب متداول ادبي مورد توجه قرار گرفت نويسي نيز به خواني در ايران شدت گرفت و رمان ولع كتاب
اولين آثار اين دوران را نويسندگان مشهور قبل از انقالب نوشتند؛ . هاي قبلي بيشتر بود در اين دوره، از دوره

ت ادبيا«		، فصل جديدي در ادبيات ايران شروع شد كهجنگ	، با شروع1359در سال  .آبادي دولت	و صيحف	،گلشيري		مانند
  .رمان و داستان بلند با موضوع جنگ در ايران منتشر شد 46داستان كوتاه و  1600، نزديك به 1370تا سال . نام گرفت »جنگ
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  ...!پري خانم و نيروگاه 

، دوست زمان مدرسه خودش يعني محمود را  بعد از )دايي رضا(در شماره قبل خوانديم كه عباس 
  ...!بيند و حدود بيست و چهار ـ پنج سال مي 

  !؟...در اين شماره سعي داريم، ببينيم كه اين دو دوست قديمي، باز يكديگر را مي بينند يا 

آره يه چيزايي يادم مياد؛ دوستت بچه درس خون : بعد از صحبت هاي دايي عباس، مادر رضا ميگه 
  !و با پشتكار بود؛ از كتاب خوندن خسته نمي شد

اگه اشتباه نكنم با دختر خاله خودش . خانواده بيان ببينيمشون ميگم عباس آقا، دعوتشون كن، با
  .هم ازدواج كرده بود كه اون هم بايد پرستار باشه

  .خالصه قرارها گذاشته شد و يه روز محمود و خانواده اومدن خونه رضا اينا كه همديگه رو ببينن

رضا و مهدي يكديگر رو مي  آقا محمود يه پسر داشت كه تقريباً هم سن و سال رضا بود و اينجوري
  !بينن و آشنا مي شن

  !ببينم مهدي تا حاال نيروگاه رفتي؟: رضا از مهدي مي پرسه

آره نيروگاه بابام اينا، براي خانواده ها بازديد گذاشته بود، رفتيم همه جا رو : اون هم جواب ميده
  .ديديم

  .يه آقاي مهندس بود كه همه چي رو برامون قشنگ توضيح مي داد

  !يعني تو االن نيروگاه رو مي شناسي؟: رضا، با هيجان گفت
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؛ اصالً از بابام خيلي راجع به !تازه خيلي چيزها رو هم بابام برام گفته بود قبال! آره خب: مهدي گفت
نيروگاه مي پرسم كه 
گاهي ديگه بابام از 
دست من خسته 

   .ميشه

ميشه : رضا ميگه
  برام توضيح بدي؟

بله : مهدي ميگه
  !ربانق

ببين : و ادامه ميده
بزار قشنگ از اول 

  :اولش برات بگم

آب رو از دريا 
ميگيرن و تو چند تا 
استخر كنترلش مي 
كنن؛ اين آب مي ره 
تو تصفيه خونه 
شيمي تا تصفيه بشه 
و خالص خالص و 

يعني . زالل باشه
  .هيچ ماده جز هيدروژن و اكسيژن اون هم خالص توش نباشه

  .م اگر خالص نياشه به دستگاههاي نيروگاه آسيب مي رسونهحاال بعد بهت مي گ
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ره به سمت دستگاهي به اسم بويلر، يعني ديگ هاي خيلي گنده كه توي اون آب تصيفه شده مي
  .پر از لوله است و آب تو لوله جريان داره

دمايي  ديواره بويلر يا همون ديگهاي بزرگ عايق شدن تا دماي اطراف اثر نكنه يعني اون حالت و
  .كه مهندس ها براي نيروگاه الزم دارن، باشه

اين بخار نيزديك . تو بويلر سوخت گاز مي سوزه تا آب تبديل به بخار بشه؛ بخار خيلي قوي خالص
  .تا هستش 1800ميگن، حدود  P.S.Iدرجه دما داره وفشار يا همون قدرتش كه بهش  1000

ه بخار مي ره داخل اون، آسيب نبينه و هم اين بخار هم خشك خشك بايد باشه تا تاسيساتي ك
! تن وزن داره رو بچرخونه 25قدرتش خيلي زياد باشه تا دستگاهي به اسم توربين كه نزديك هاي 

  !دور در دقيقه 3000!! تازه اون چه چرخوندني

سر اين توربين كه داره مي چرخه، اون هم با اين سرعت باال يه دستگاه ديگه وصله كه بهش مي 
  !شه و برق توليد شدژنراتور هم مي چرخه و مثل آهنربا ميدان مغناطيسي ايجاد مي. نراتورگن ژ

  !پس معلومه خيلي بزرگه كه اينقدر وزن داره! چه جالب: رضا با هيجان مي گه

  !مهدي خوش به حالت؛ چه چيزهايي بلدي

تور، برق رو مي فرستن تو آره، همينجور كه ديدي، برق توليد ميشه و بعد از ژنرا: مهدي ادامه ميده
ترانس هاي خيلي گنده كه تقويت بشه و بعد بره براي جابجا شدن و رسيد به جاهاي مختلف كه 

  .الزمش دارن

، بايد مرتب باال سر ...آره رضا، اين دستگاهها شب و روز كار مي كنن و يه عده مهندس و 
مثالً  قسمت تصفيه خونه كه همون . دستگاهها باشن تا دستگاه هم درست كار كنه و هم آسيب نبينه

مهندس ها و تكنسين هاي . شيمي هم بهش ميگن، دائم دارن همه چي رو آزمايش و كنترل مي كنن
تازه ببين . تعميرات دائم آماده بكار هستن تا هر وقت الزم شد، دستگاهها رو آماده كنن براي كار

  .بهشون هم ظهر ناهار ميدن و هم شب، شاماونقدر الزم دارن كه آدم ها هميشه اونجاآماده باشن، 
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اقدامات پيشگيري كرونا  هريس  درخالصه گزارشات  تركيبي  سيكل   نيروگاه 
  

تمامي اقدامات انجام يافته به صورت روزانه پايش و به آنسالدو و مديريت سايت نيروگاه هريس گزارش مي گردد و به 

  :شرح زير مي باشد
 دستگيره درب و ها و كمد و موس و كيبورد و ساير سطوح چند بار در روزضد عفوني مكرر ميز و صندلي و  -
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 براي كل پرسنل با هماهنگي مركز بهداشت شهرستان هريس PCRانجام تست  -

 
و افزودن تست هاي كرونا به ليست آزمايشات   )CRP,ESR,CBC(انجام ازمايشات غربالگري ويروس كرونا ‐

 طب كار 
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ما و اكسيژن بدن پرسنل به صورت مداوم و پايش و غربالگري همكاراني كه داراي عالئم باليني كنترل د -
 .هستند

 

 

 رعايت فاصله بهداشتي در دفاتر اداري و سايت -
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با توجه به تاثير آن در افزايش ايمني  Dتوزيع دهانشويه با توجه به خاصيت ضدعفوني كنندگي دهان و توزيع ويتامين  ‐
 بدن 

 
 پرسنل توزيع ظرف اسپري و مايع ضد عفوني كننده و ماسك پزشكي سه اليه بين رانندگان ‐
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 پايش روزانه ضدعفوني خودروها و محدوديت تعداد سرنشينان ‐

 
و صدور كارت تردد و پايش تردد نفرات توسط   CCBاعمال محدوديت هاي ورود و خروج به ساختمان ‐

 حراست

 
 هداشتي در خصوص كرونانصب اعالميه هاي ب ‐

 نصب ضدعفوني كننده دست در ورودي ساختمان ها ‐

 

 الزام تمامي دفاتر اداري به روشن بودن دائمي سيستم تهويه ‐

  چايبه جاي  با زنجبيل و دارچين سرو دمنوش هاي گياهي ‐
 .ندپرسنلي كه داراي عالئم مشكوك هست محدوديت ورود و معرفي به پزشك نيروگاه و انجام تست براي ‐
‐  
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 حذف سرو غذا در كانتين و صرف غذا به صورت انفرادي در دفاتر اداري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي ‐

 

 توزيع ماسك و الكل بين پرسنل و پايش ان به صورت مداوم ‐

 
 نصب بنرهاي هشدار بهداشتي در سايت ‐
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 اي بهداشتيحذف جلسات غير ضروري و برگزاري جلسات ضروري با رعايت پروتكل ه  ‐

 
  آموزش و اطالع رساني و تهيه پمفلت آموزشي براي پرسنل و به اشتراك گذاشتن مطالب علمي در گروه  ‐

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقيه الماسي  : تهيه كننده  
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  رخ داده بيآس يو بررس اليگاز با دو متر نيچهار تورب فيپره رد يارتعاشات ليتحل
  

 1نسرين اصل شهريور

 
   Aslshahrivar@tabaservice.com، تهران، مهندسي و خدمات تابا، كارشناس ارشد مهندسي 1

  
  
  

 

  چكيده 
كشور ما  ازيبرق مورد ن نيدر تأم يموثر ارينقش بس يگاز يها نيتورب
 يريپ دهيبوده و با پد ييعمر باال يكشور دارا يگاز يها روگاهين. ارندد

 و  ينوساز ،يبازساز قيبرق از طر ديتول تيظرف شيافزا. مواجه هستند
. جذاب در حال حاضـر اسـت   يا نهيگز يميقد يها روگاهيدر ن يبازتوان

 شيمنجر به افـزا  تواند يم رگذاريقطعات منتخب و تاث يبرخ ينيگزيجا
دادن  قيـ در دسـترس از طر  يحداكثر توان و انـرژ  شيو افزا يور بهره

راسـتا،   نيـ در ا. گـردد  روگـاه ين زاتيـ تجه ايـ  روگـاه يبـه ن  ديعمر جد
مـورد   يهـا  متحـرك از روش  يهـا  پـره  ينيگزيمعكوس و جا يمهندس

در  يدر طراحـ  راتييـ تغ نيو همچن اليمتر راتييتغ. باشد ياستفاده م
يكـي  . رنديقرار بگ يمورد بررس ديبا ياشاتمتحرك، از نظر ارتع يها پره

شامل تست مودال پره در حالت گيردار  يارتعاشات يبررسهاي  از روش
مقالـه   نيـ در ا. باشـد  يمودال به روش اجزاء محـدود مـ   زيو سپس آنال

بزرگتـر   دابعـا  لي، كه به دلV93 گاز نيتورب 4 فيمتحرك رد يها پره
 يبررس ،دنباش يم ياديز اريبست يحساس يدارا يآن، از لحاظ ارتعاشات

اين توربين داراي چهار رديف پره متحرك و ثابت در بخش . شده است
مسـئله   نيـ پره سـابقاً دچـار حادثـه شـده و ا    رديف  نيا. باشد داغ مي
در اين مقاله سعي بر اين بوده اسـت   .كار را باالتر برده است تيحساس

، ن سوراخ و با سـوراخ پره بدو كه عوامل تاثيرگذار مختلف، از جمله در
و تأثير تغيير جنس پره در خـواص ارتعاشـاتي آن مـورد بررسـي قـرار      

  .بگيرد
  

  واژه هاي كليدي
گـاز، روش اجـزاء    نيمـودال، پـره متحـرك تـورب     زيتست مودال، آنـال 

  Nimonic80A ،Inconel738 محدود،
  

  مقدمه
هاي توربين گازي از يك سو باعث كاهش ميزان دسترسي  خرابي پره

ها براي توليد برق شده و از سوي ديگر باعث تحميل هزينه  نيروگاه به
گردد،  ها مي ها به گردانندگان اين نيروگاه تعمير و جايگزيني پره

هاي گازي قسمت  هاي توربين اي كه هزينه جايگزيني پره بگونه
هاي گازي را تشكيل  اي از هزينه تعميرات و نگهداري نيروگاه عمده

  .دهد يم

هاي گازي به علت امكان وقوع تشديد در  هاي توربين و ديسك ها پره
هاي آن در معرض خستگي دور باال  دور كاري توربين و هارمونيك

گردد كه  هاي ديناميكي مي پديده تشديد باعث افزايش تنش. باشند مي
از اينرو بررسي . باشد عامل اصلي بروز پديده خستگي دور باال مي

اي حياتي  هاي گازي مرحله قطعات توربيناكثر  رارتعاشات و تنش د
تا اطمينان  گردد، يدر فرايند طراحي و ساخت توربين محسوب م

هاي طبيعي قطعات در محدوده مشخصي  حاصل گردد كه فركانس
عالوه بر اين عوامل ديگري همچون خطاهاي ساخت، . گيرد قرار مي

ها  پره دالتواند باعث تغيير در مشخصات مو سايش و خوردگي مي
همچنين تغييراتي كه ممكن است در فرايند مهندسي معكوس . گردد
  .تواند باعث بروز پديده تشديد گردد ها ايجاد شود نيز مي در پره
هاي توربين بدين ترتيب است كه  معمول براي تحليل مودال پره روش

سپس به . گيرد شود و تست مودال انجام مي پره در فيكسچر ثابت مي
دل اجزاء محدود روزآمد آمده از تست م كمك نتايج بدست

تواند به روش پاسخ فركانسي يك پره  آزمون ارتعاشي مي .]1[گردد مي
يك نمونه پره سالم توسط و بصورت آزاد نيز انجام بگيرد، بطوريكه 

كوچك يخته شده و سپس يك شتاب سنج ريسمان از ناحيه ريشه آو
توسط سطح ايرفويل پره نصب گردد و سپس با اعمال ضربه بر روي 

 يارتعاش زريدستگاه آناال كي پره توسط يپاسخ فركانس روسنجين كي
 يآزمون بررس نيهدف از انجام ا. رديگ مي قرار يابيثبت و مورد ارز

بدست آوردن  و يكيناميد كيپاسخ به تحر پره در يرفتار ارتعاش
در اين  .]2[باشد يتوان م ميپره به روش ن اليمتر ييرايم بيضر

  .پژوهش از روش اول استفاده شده است
  

  مشخصات توربين گاز
خـود را   يهـا  تيفعال منسيو شركت ز AEGشركت   1960در سال 

با توجه به . باهم ادغام كردند يا و هسته يحرارت يها روگاهيدر بخش ن
 تيـ اهم يدارا روگـاه يدر ساخت و سـاز ن  يو مال يفن يها نهيهز نكهيا

شركت قادر خواهـد بـود كـه بـه      كيتنها  ندهيدر آ نكهيبود و ا ييباال
شود بـه   ليو صادرات تبد يبه بازار داخل زاتيتجه يكننده اصل نيتام
و  AEG، پس از سه سال مـذاكره شـركت   1969در سال  ليدل نيهم
  Kraftwerk Union AG بـر آن شـد كـه شـركت     ميتصـم  منس،يز

در آلمـان و بحـث    نهيهز شيبا تحوالت نامطلوب و افزا.  گردد سيتاس
مواجه شد و ركود  باكسب و كار  ،يا هسته يها روگاهين يمنيدر مورد ا
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شركت سـهام   نيشد كه ا يبه گونه ا AEGدر  يدر ادامه  بحران جد
در بسـتر   زيـ ن  V93.X نيتـورب  يانتقال داد، طراح منسيخود را به ز

 نيـ ورژن صفر ا .صورت گرفته است Kraftwerk Union AG شركت
باشد كه با ارتقـاء آن بـه ورژن    يمگاوات م 53 يدارا V93.0 نيتورب

V93.1 كيـ پ طيمگـاوات و در شـرا   6,29حـدود   شيافزا هيپا در بار 
در قطعـات داغ   رييـ ارتقاء با تغ نيمگاوات خواهد بود كه ا 7,88حدود 

 .افتد ياتفاق م نيتورب نيا

  
 

  در ناحيه داغ V93.1نماي جانبي روتور توربين. 1شكل 
  

  مورد تست قطعات يمعرف
شامل ارتعاشات در شفت و ارتعاشات  منابع اصلي ارتعاش پره،

 1اين اثرات تا زماني كه تشديد. ناشي از مكانيزم جريان سيال است
احتمال تشديد پره . شوند ايجاد نشود، به تنهايي باعث آسيب پره نمي

هاي  در اين نمودار، فركانس. شود بررسي مي 2با كمك نمودار كمپبل
ترسيم شده است،  هاي تحريكي احتمالي طبيعي پره با فركانس

روش معمول . توان تقاطع بين را براحتي تشخيص داد بنابراين مي
ها خارج از فركانس يا حذف منابع  پره 3براي جلوگيري از تشديد، تيون

  . ]3[باشد  تحريك مي
به دليل ارتفاع باال، در  V93توربين گازي  4پره متحرك رديف 

به منظور ميرايي قسمتي از اين . معرض ارتعاشات بيشتري قرار دارد
هاي دمپينگ بين دو پره مجاور در طراحي اوليه  ارتعاشات، پين و بوش

هنگامي كه جابجايي نسبي  ).2شكل (توربين در نظر گرفته شده است
دهد كه  حالت خاصي از ارتعاش رخ ميهاي مجاور وجود دارد،  بين پره
شود و  و حركت نسبي محدود ميآيد  بين پره و پين بوجود ميتماس 

در طول تماس از بين اصطكاك  انرژي بوجودآمده در اثر در نتيجه
  .]4[رود مي

د و نباش عدد مي 55 روي ديسك روتور ها در رديف تعداد اين پره
  .)1شكل ( نددر آخرين مرحله از توربين قرار گرفته ا

 

                                                 
1 resonance 
2 Campbell, or interference, diagram 
3 tune the blades 

 
هاي  ره متحرك ساخته شده و مدل سه بعدي به همراه پين و بوشپ.2شكل

  دمپينگ
  تست مودال

 اتيمعكوس، با عمل يكه بر اساس مهندس 4 فيمتحرك رد يها پره
شده  ديتول) 1جدول ( Nimonic80Aاز جنس  ينكاريفورج و ماش

قرار مودال تحت تست  4شكل مطابق  كسچريف با استغاده ازبودند، 
 ينكاريو بعد از ماش دو پره قبل يابتدا، رو يتجرب يها تست. گرفتند
  ها در  تست جينتا. انجام شد نگيدمپ يها سوراخ
  .مشاهده استقابل  2جدول 

 NIMONIC Alloy 80A (UNS NO7080)خواص فيزيكي . 1جدول 
]5 ,6[  

Density, lb/cu 
in. 

Tensile Modulus 
(E) of Elasticity, 
in 10^6 psi 

Poisson's 
Ratio 

0.297 (8.19 
g/cu cm)  

31.8  0.292 

  

 
ستاپ آزمايشگاهي استفاده شده در كارگاه ساخت پره متحرك رديف .3شكل

  براي تست مودال يكسچر استفاده شدهو ف چهار
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 ]7[براي تست مودالگيري تجهيز اندازه. 4شكل 
  

 )Nimonic80(پره بدون سوراخ و با سوراخ  فركانس مود اول. 2جدول 

Frequency 
type 

Blade number 
WITHOUT HOLES WITH HOLES 

C0004 C0001 
First mode 152.34 152.03 

  
همانطور كه از نتـايج مشـخص اسـت، تفاوتـت جزئـي در مقـدار       
فركانس مود اول وجود دارد و در هـر دو حالـت، ايـن مقـادير در رنـج      

نتـايج  . قـرار دارنـد  ) هرتز 158تا  151(جاز اعالمي سازنده فركانسي م
آورده شـده   3جـدول  ها بـا سـوراخ در    حاصله براي برخي ديگر از پره

  .است
 با سوراخره فركانس مود اول پ. 3جدول 

Frequency type
Blade number 

C0006 C0007 C0001 C0008 C0003 

First mode 152.5 152.34 153.59 152.5 152.8 

Second mode 335 337.34 335.47 335.94 336.09 
 

Frequency type
Blade number 

C0009 C0010 C0005 C0004 C0002 

First mode 152.66 152.81 152.66 152.34 153.28 

Second mode 337.66 336.25 337.66 337.66 335.78 

 
تست، مدل اجزاء محـدود روزآمـد   به كمك نتايج بدست آمده از 

  .شد
  

 مدل اجزاء محدود

بعــدي پــره دو حالــت بــا ســوراخ و بــدون ســوراخ   در مــدل ســه
. سازي شده و آناليز مودال با روش اجـزاء محـدود انجـام گرديـد     شبيه

واقعيـت  فيكسچر مورد استفاده در آزمايش با مفروضاتي كه مدل را به 
در مـدل   5شـكل  سازد، به صورت قيد و بند صلب، مطابق  نزديكتر مي

 . وارد شد

 
  ABAQUSافزار  سازي فيكسچر در نرم شبيه. 5شكل 

  
و تـا   بندي مدل استفاده شده اسـت  در مش C3D10Mاز مش مثلثي 

   . )6شكل ( در نظر گرفته شده است د مش كوچكحد نياز ابعا
  

  
  ABAQUSافزار  در نرم مش بندي مدل. 6شكل 

  
  نتايج

و  7شـكل  نتايج بدست آمده از آناليز مدل شـرح داده شـده، در   
براي نمونه مدل با سوراخ و بـدون سـوراخ    4جدول همچنين در 

  .قابل مشاهده است

 

 
  )با سوراخ: ، پايينبدون سوراخ: باال(نتايج شبيه سازي براي پره .7شكل
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 )Nimonic80( اول پرهسازي براي فركانس مود  نتايج شبيه. 4جدول 

Frequency 
type  

WITHOUT HOLES WITH HOLES 

First mode 151.60 152.72 

  
روش  و يآزاد پره توسط تست مودال تجرب يفركانس ها سهيمقا. 5جدول 

  )براي نمونه با سوراخ( اجزاء محدود
 قدرمطلق خطا

  )درصد(نسبي 
فركانس توسط 

مودال  تست
  )هرتز( بيتجر

فركانس توسط 
اجزا محدود 

  )هرتز(

  شماره فركانس

0.4-0.5 152.03-
153.59 

152.72 1 

  
شبيه سازي با  نتايجخوب و انطباق  5جدول توجه به نتايج با 

سازي ايجاد  آزمايشات عملي تست فركانس پره، صحت مدل شبيه
س از اين اعتباربخشي مدل، متريال استفاده شده پ. شده اثبات گرديد

و نتايج شبيه سازي براي . تغيير داده شد) 6جدول ( Inconel738به 
  .فركانس طبيعي استخراج گرديد

  
  ]Inconel738 ]6خواص فيزيكي . 6جدول 

Density, lb/cu 
in. 

Tensile Modulus 
(E) of Elasticity, 
in 10^6 psi 

Poisson's 
Ratio 

0.293 (8.11 
g/cu cm)  

29.1  0.28 

  
  )Inconel738(سازي براي فركانس مود اول پره  نتايج شبيه. 7جدول 

Frequency 
type 

WITHOUT HOLES WITH HOLES 

First mode 116.82 148.14 

  
آورده شده است، تغيير  7جدول با توجه به نتايج حاصله كه در 

آمده در  متريال اثر قابل توجهي روي فركانس پره دارد و مقادير بدست
  . ندارند قرار) هرتز 158تا  151(در رنج فركانسي مجاز اعالمي سازنده 

  
  بندي گيري و جمع نتيجه

نيروگاه سيكل تركيبي يزد پس  G12بردار، واحد  طبق اعالم بهره
ساعت در مدار بوده است و در  171اي، واحد  از اتمام تعميرات دوره

لحظه حادثه واحد دچار ارتعاش باال گرديده، و سپس به سرعت 
ديد از قسمت اگزوز و نهايتاً پس از بررسي و باز. متوقف گرديد

هاي  برداشتن پوسته فوقاني توربين مشخص گرديد، يك عدد از پره
با توجه به تغيير متريالي . ]8[رديف چهار از محل ريشه شكسته است

و تفاوت ارتعاشاتي كه در مهندسي معكوس اين پره رخ داده است، 
و با توجه به پديده تشديد ر پژوهش حاضر، شده د محرز مشاهده

هاي بيشتر روي نمونه مدل  بررسيگزارش شده در حادثه رخ داده، 
كمك هاي حادثه ديده و بررسي ارتعاشاتي  شده با همه جزييات از پره 

   .قابل توجهي به ارتقا دانش توليد پره خواهد نمود

  
  پيشنهادات

  :باشند د زير قابل اجرا ميرادر راستاي ادامه پژوهش انجام شده مو
     با توجه به تغيير جنس صورت گرفته در توليـد پـره دچـار

شده و از آنجايي كه اين تغيير جنس، منجر به تغييـر   حادثه
گري و بـه طبـع آن، ايجـاد     فرايند ساخت از فورج به ريخته

تغييرات ابعادي، خواهد شد، تهيه مدل سه بعدي بـا توجـه   
توانـد نتـايج دقيـق تـري را در      مي به ابعاد پره حادثه ديده
 . اختيار محققين قرار دهد

 هاي بيشتر در مورد اثرات متالورژيكي تغييـر جـنس    بررسي
نتـايج   .هـاي ارتعاشـاتي باشـد    تواند، مكمـل بررسـي   نيز مي

ســطوح شكســت، نگــاري و عالئــم ميكروســكوپي  شكســت
هاي اعمـالي بـه    هايي در مورد شرايط كاري و تنش تخمين
 .ت خواهد دادپره بدس

  استخراج محدوده فركانس طبيعي اعالم شده توسط سازنده
ــا كمــك نمــودار كمپــل، مــي  ــه  و طــراح اصــلي، ب توانــد ب

هـا   برآوردهاي بهتر، و همينطـور ارزيـابي همـه رديـف پـره     
 .كمك قابل توجهي بنمايد

    بررسي كانتورهاي تنش و ارتباط آن با ناحيه شكسـت پـره
 .قرار گيرد تواند موضوع بعدي تحقيق مي

 هـاي مختلـف    هاي طبيعي پـره در حالـت   استخراج فركانس
هاي طراحي  تواند، انگيزه اعمال پين و بوش دمپينگ نيز مي

را مشخص نموده و در راستاي بهبـود عملكـرد ارتعاشـي و    
اسـتخراج نمـودار    .ارتقا توربين مورد اسـتفاده قـرار بگيـرد   

 . شود مينيز احساس  مونتاژي هاي مختلف كمپل در حالت

     بررسي تاثير ابعاد پين و بوش دمپينگ، با توجـه بـه تغييـر
ت، در تحقيقات آتي بـه  تجربي رخ داده در اين قطعاابعادي 

  .نيز انجام خواهد شد صورت تحليل اجزا محدود
  

  
  تشكر و قدرداني 

 ،دانيم مراتب تشـكر و قـدرداني از مـديريت    جا بر خورد الزم ميدر اين
ــا ــا،  كارشناســان و كاركن ــرم شــركت مهندســي و خــدمات تاب ن محت

داخلـي و  هاي گازي شهيد بهشتي لوشـان و يـزد، پيمانكـاران     نيروگاه
كـه در اجـراي ايـن پــروژه     شـركت تابـا  تحـت نظـر   سـاخت  خـارجي  

هاي مالي و علمي خود ما را ياري نمودند تقـدير و   تحقيقاتي با حمايت
  .تشكر بنماييم
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متناسب با نيروگاههاي  اسبباتوجه به نبود منبع درسي من
موجود در كشور و مطابق با سرفصلهاي مصوب درس 
نيروگاهها كه به محدوديت آگاهي علمي دانشجو ميانجامد، 
در كتاب مباني نيروگاهها سعي شده است تا با گردآوري 
كتابهاي روز دنيا در زمينه نيروگاه و با پوشش كامل 

درس مزبور و با تمركز  سرفصلهاي مصوب وزارت علوم براي
بيشتر به نيروگاههاي موجود در كشور، كتابي تأليف شود كه 
خأل موجود را پر كند و بتواند بهعنوان كتاب درسي مناسب و 
كامل مورد استفاده دانشجويان، اساتيد و كارشناسان صنايع 

فصل تدوين شده است  10كتاب حاضر در . مربوط قرار گيرد
ده است تا حد امكان از واژگان و در نگارش آن تالش ش

كتاب تأليف . فارسي و رايج در صنعت نيروگاه استفاده شود
شده شامل مباني انواع مختلف نيروگاهها نظير نيروگاه 
حرارتي، هستهاي، آبي، بادي، مگنتوهيدروديناميك و 

  .هستهاي است

  

 )بخاري توربين –توربين گاز (نيروگاه هاي سيكل تركيبي 

نيروگاه هاي سيكل تركيبي روشي كاربردي جهت كاهش 
در . تلفات و دور ريز هاي انرژي در مرحله توليد مي باشند

اين نيروگاه ها با تركيب نيروگاه هاي گازي و بخار متداول 
با يكديگر، از حرارت اتالفي توربين هاي گازي جهت توليد 

قبل از پا به . كار اضافي در توربين بخار استفاده مي گردد
عرصه گذاشتن اين نيروگاه ها، حرارت توربين هاي گازي 
اكثرا تحت دما هاي باال به محيط بيرون پس داده مي شد 
كه جداي از تلفات قابل توجه و هزينه بر انرژي، صدمات 

 .جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي ساخت
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