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سرمقالهپيام نخست

يا علي گفتيم و عشق آغاز شد
هرگاه س��خن از نيروگاه به ميان مي آيد ناگريز دريچ��ه اي ويژه و تخصصي به 
چش��م اندازي وسيع گشوده مي ش��ود که فرآيند توليد عظيم و فراگير برق را به ما نشان 
مي دهد. ابعاد برجس��ته اي از قبيل پيچيدگي هاي فن شناختي، مقياس عظيم سرمايه گذاري، 
ع��دم قابليت ذخيره کاالي توليدي يعني انرژي الكتريكي، حساس��يت مأموريت خدمت رس��اني، و 
باالخ��ره فراگي��ر بودن و ضريب باالي نفوذ نياز جامعه که همگي از اهم وجوه مش��خصه اين مقوله، به 

شمار مي روند.
ب��ا گذار از نس��ل ديزل ژنراتورهاي قديمي ب��ه دوره نيروگاه هاي حرارتي ظرف هفت دهه اخير، ش��اهد 
تحوالتي گس��ترده و  ش��گرف با جوانب گوناگون تكنولوژيك، اقتصادي و به تب��ع آن اجتماعي و فرهنگي 

بوده ايم.
از اين رو نياز رسانه اي نيروگاه ها خوشبختانه از بدو شكل گيري شبكه توليد و انتقال مورد توجه بوده است، 
به طوري که انتشار نشريه و بولتن خبري در صنعت برق سابقه تقريبي 60 ساله دارد. به طوري که شرکت هاي 

توانير و برق منطقه اي داراي فعاليت اطالع رساني بوده و هم اکنون نيز هستند.
با تش��كيل انجمن صنفي کارفرمايي شرکت هاي بهره برداري و تعميراتي نيروگاه هاي کشور)اصنا(،  نقش و جايگاه 
ارتباطات، مورد توجه قرار گرفته که بدون ترديد از ضرورت های بنيادين تحقق اهداف هر سازمانی به شمار می رود؛ بدين 

منظور و  در پاسخ به اين مهم هيأت مديره انتشار نشريه با تناوب فصلي را در دستور کار قرار داده است.
بي گمان اهداف عاليه »اصنا« که همانا تش��كل، يكپارچگي و هم افزايي گردانندگان نيروگاه ها و صنايع و خدمات وابس��ته و 
مؤسس��ات دانش بنيان مرتبط با توليد برق در راس��تاي تأمين و تحكيم اهداف و نيازهاي مشترك آنان است، اصنا به عنوان منشور 

اساسي، چارچوب فعاليت نشريه »پيام توليد برق« را تبيين نموده، که مفاد آن به مثابه چراغ کاروان علمي رسانه اي به شمار مي رود.
در اينجا الزم مي دانم از جانب همكاران تالشگرم در تحريريه، شما بزرگواران و عزيزان نيروگاهي را براي ارائه هرچه شايسته تر نشريه به 
همراهي فراخوانم و يقين دارم کولبار گرانقدر تجربيات و توانمندي هاي همكاران فرهيخته در کليه ی نيروگاه ها و ش��رکت هاي نيروگاهي که 
درس تعهد، پايمردي و خلوص را در مكتب خدمت سرفرازانه نيروگاهي به خوبي آموخته اند، منبع فياض و پايان ناپذير اين کانون علمي و ارتباطي 

خواهد بود.
در پايان شايس��ته اس��ت توجه و زحمات صميمانه يكايك بزرگواران و عزيزاني را که در انتش��ار اين نشريه ايفاي نقش نموده اند ارج نهم: اعضاي 
محترم هيأت مديره و دبير محترم اصنا، مدير محترم اجرايي، دوس��تان عزيز تحريريه، و مديران محترم عامل نيروگاه هاي مربوط،  مس��وول محترم 

روابط عمومي،  نويسندگان و تهيه کنندگان ارجمند مقاالت و مطالب، عوامل محترم چاپ. اجازه دهيد به همه اين عزيزان خسته نباشيد بگويم.
اميد که در پرتو عنايات حضرت احديت توفيق خدمت در اين فعاليت نصيبمان شود.

فریبرزتیموری
سردبیر 

سخن آغاز 
در شماره ي نخست

به نام خداسالم

ما زنده به آنيم که که آرام نگيريم
موجيم که آسودگي ما عدم ما است

به منظور تحقق بخشيدن به انجام وظايف سنديكايي انجمن صنفي نيروگاه هاي ايران )اصنا( و رسيدن 
به اهدافي از قبيل هم افزايي، خودکفايي در ساخت و توليد، تسلط کامل بر فناوري هاي روزآمد جهاني، 
ريش��ه کن کردن تاثيرات مخرب تحريم هاي بين المللي، تروبج فرهنگ ايثار، فداکاري و تثبيت و تقويت 
فرهنگ شايسته ساالري، شناسايي و معرفي تامين کنندگان کاال و خدمات نيروگاهي تاييد شده اعضاي 
انجم��ن، تهيه پورتال و بانك اطالعاتي مورد نياز جهت انجام تعامالت مكانيزه و... تا رس��يدن به تامين 
برق پايدار و مس��تمر و بدون خاموشي با رعايت تمامي قوانين و موازين HSE در فرايند توسعه پايدار، 
هيات مديره انجمن صنفي مصمم ش��د گام نخست را با انتشار اولين شماره فصلنامه »پيام توليد برق« 

در محورهاي مشروحه زير آغاز کند:
1�  سرمقاله  /  2�  اصنا  /  3�  نيروگاه – نماي نزديك /  4�  مقاالت  /  5�  گزارش  /  6�  مديريت و فرهنگ  /  
7�  گفت وگوها /  HSE  �8  /  9�  چالش هاي ساختاري  / 10�  اولين ها، برترين ها  /  11�  بهره وري و کيفيت 
 /  12�  تأمين کنندگان خدمات وکاال  /  13�  پژوهش و فناوري  /  14�  شهروند وتوليد برق  /  15�  نياز امروز، 
چش��م انداز فردا  /  16�  رويدادها  /  17�  هنر و ادبيات  /  18�  قوانين و مقررات  /  19�  تازه هاي نش��ر  /  20�  

تقويم آموزشي همايش و نمايشگاه
امي��د آنكه با تكميل محتواي کامل��ي از هريك از موارد فوق الذکر و با تعيين و اعالم طرح و ايده هاي 
مختلف عملي قابل پيش بيني به ويژه در شرايط بحران و غير قابل پيش بيني بتوانيم بخشي از آرزوهاي 
ب��زرگ جامع��ه عظيم توليدکنندگان برق در کش��ور )اع��م از دولتي يا خصوصي( را ش��اهد بوده و اين 

خانواده ي بزرگ که همگي همواره نبضشان با فرکانس برق مي تپد را تحقق بخشيم. 
از ش��ما خوانندگان عزيز تقاضا داريم با پيش��نهادات و انتقادات س��ازنده خود، هيئت مديره، هيئت 

تحريريه، مشاوران و گردانندگان اين نشريه را ياري قرماييد.
پيشاپيش از نظرات ]حتما مفيد و اثربخش[ شما سپاسگزاريم.

حسین مهریان
مدیر مسئول و دبیر انجمن
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اصنا

قدمت و اهميت انرژی الكتريكی به عنوان 
يك صنعت م��ادر و اس��تراتژيك بر هيچ 
کس پوشيده نيست . سابقه صنعت برق در ايران 
به بيش از125س��ال می رسد که از سال 1264 
هجری شمس��ی و ب��ا اولين مول��د 3کيلوواتی 
روشنايی را به کاخ گلستان و تكيه دوليت عرضه 

نم��ود و ام��روز ب��ا قدرت نص��ب ش��ده بالغ بر 
64000مگاوات در جايگاه پانزدهمين کشور بين 
توليدکنندگان جهانی به ثبت رس��يده است . به 
ج��رأت ميتوان گفت ش��هروندان امروز در ايران 
پس از هوا ، آب و غذا نيازمند اس��تفاده از انرژی 
الكتريكی هس��تند و يا به عبارت ديگر »زندگی 

بدون برق هرگز« .
تاریخچه :

واگ��ذاری نيروگاه ها به بخ��ش خصوصی که  
براس��اس اصل 44 قانون اساس��ی در حال انجام 
اس��ت نگرانی جمعی از مديران ، صاحب نظران 
، متخصص��ان و عالقه مندان ب��ه صنعت برق را 

دربرداش��ت که احتم��ال ضعيف ش��دن حلقه 
ارتباط��ی بي��ن نيروگاه ها يا امكان گسس��تگی 
زنجيره های مواصالتی بي��ن آنها را فراهم آورده 
و ي��ا با جزيره ای ش��دن نيروگاه ها منافع حاصل 
از هم افزايی آنها دس��تخوش سس��تی و کاستی 

خواهد شد.

معرفی انجمن صنفی 
نیروگاه های ایران )اصنا(

فهرست اعضای حقوقی :
نام شرکترديف

مديريت توليد برق جنوب فارس1
مديريت توليد برق نيروگاه گازی خراسان2
نيروگاه يزد3
شرکت آرين ماهتاب گستر)نيروگاه رودشور(4
مديريت توليد برق نكا5
مديريت توليد برق گيالن6

مديريت توليد برق اصفهان7 
مديريت توليد برق هرمزگان8
مديريت توليد برق آذربايجان غربی9
نيروگاه رامين اهواز 10

مديريت توليد برق بيستون11 
مديريت توليد برق بعثت12
مديريت توليد برق دماوند13

مديريت توليد برق ری14 
مديريت توليد برق کرمان15 
مديريت توليد برق طوس16
مديريت توليد برق آذربايجان شرقی17
مديريت توليد برق شهيد مفتح همدان18
مديريت توليد برق قم19
مديريت توليد برق فارس20
مديريت توليد برق منتظر قائم21
نيروگاه شهيد بهشتی لوشان22
مديريت توليد برق مشهد23
 مديريت توليد برق شهيد منتظری اصفهان24
مديريت توليد برق خيام نيروگاه نيشابور25
مديريت توليد برق شازند اراك26
مديريت آب و برق کيش27
مديريت توليد برق خليج فارس28
مديريت توليد برق جنوب غرب نيروگاه آبادان29
مديريت توليد برق زرند کرمان30
مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان31
مديريت بهره برداری نيروگاه طرشت32
مديريت توليد برق شهيد رجايی33
مديريت توليد نيروگاه سيكل ترکيبی سنندج34
شرکت بهره برداری و تعميراتی مپنا35
شرکت تابيران36
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ب��ه همين س��بب جمعی از دس��ت اندرکاران 
تاري��خ  در  نيروگاه��ی  صنع��ت  دلس��وزان  و 
1386/06/11 اقدام به تاس��يس انجمن صنفی 
نيروگاه ه��ای اي��ران )اصن��ا( نموده و ب��ا تهيه 
اساس��نامه و ثب��ت آن در وزارت کار و ام��ور 
اجتماعی وظايف س��نديكايی را مجزا از وظايف 
حاکميت��ی و مالكيت��ی تعريف و ب��ه عهده اين 

انجمن محول کردند.
ب��ه لحاظ مس��ائل و مش��كالت س��اختاری ، 
پراکندگی اعضای هيات مديره در سطح کشور و 

بسياری از عوامل ديگر راه اندازی عملی دبيرخانه 
انجم��ن به درازا کش��يد ليكن در مهرماه س��ال 
1390 و با تغيير و تكمي��ل ارکان هيات مديره 
، دبي��ر و تعيين مح��ل جدي��د دبيرخانه عماًل 
فعاليت های تخصصی درخور شأن توليد نيروی 

برق آغاز شد.
ارکان و اعضای هیات مدیره:

1- آق��ای مهن��دس سيدمحس��ن افتخاری  
)رئيس هيات مديره(

2- آقای مهندس احمد مشايخی )نايب رئيس 

هيات مديره( .
3- آقای مهندس فريد بش��يری )عضو اصلی 

و خزانه دار( .
4- آق��ای مهندس حس��ين مهري��ان )دبير 

انجمن( .
5- آق��ای مهندس عابدين صادق آبادی )عضو 

اصلی( .
6- آق��ای مهندس ناص��ر قربان پن��اه )عضو 

اصلی( .
7- آقای مهندس عب��اس دهقان )عضو علی 

البدل( .
8- آقای مهندس عليرضا دهنوی )عضو علی 

البدل( .
9- آق��ای مهندس فريبرز تيم��وری )بازرس 

اصلی( .
10- آقای مهندس مهرداد عليخانی )بازرس 

علی البدل( .
11- آق��ای مهن��دس محمدحس��ن پورولی 

)مشاور عالی انجمن( .
کمیته ها: 

 

1- کميته آموزش 2- کميته فنی 3- کميته 
افزاي��ش راندمان 4- کميته اقتصادی 5- کميته 
مميزی انرژی 6-کميته نيروی انسانی 7-کميته 
س��اخت داخل 8-کميت��ه ارزياب��ی پيمانكاران 

9-کميته حقوقی 10-کميته شيمی
توج��ه : چ��ارت س��ازمانی ، ش��رح وظايف ، 
آئين نام��ه و دس��تورالعمل های ه��ر کميته به 
صورت مجزا در سايت انجمن منظور شده است .

اهداف :
1- ارتقاء س��طح امنيت عرضه ب��رق و ارتقاء  

کارايی اعضا.
2- هم افزاي��ی اعضا براي کاه��ش هزينه ها و 

افزايش آمادگی واحدهای نيروگاهی .
3- دفاع از منافع مش��ترك حرفه ای اعضا در 
جهت بهبود شرايط اقتصادی و اجتماعی آنان  .

4- فرهنگ س��ازی و ارتق��اء س��طح آگاهی و 
دانش اعض��ا با به کارگيری مديري��ت دانش و با 
برگزاری دوره های آموزش��ی داخلی و خارجی، 
همايش ه��ای مل��ی و بين الملل��ی ، کارگاه ها و 
ميزگردهای تخصصی و انتش��ار کتب و جزوات 

آموزشی مورد نياز .
5- بررسی حوادث و تالش در جهت استقرار 
سيس��تم HSE در صنعت توليد برق و اعالم به 

اعضا .
6- مديري��ت و توس��عه مش��ارکت بخ��ش 
خصوصی در عرص��ه توليد برق و رقابتی نمودن 

خريد و فروش برق در بازار برق .
7- تشريك مس��اعی با تامين کنندگان کاال 
و خدمات نيروگاه ه��ا و معرفی محصوالت تاييد 

شده ايشان به اعضا .
8- آشنايی با مسائل و مشكالت مبتالبه اعضا 
به منظور بررس��ی  و ارائه راهكارهای مناسب به 

ايشان .
9- هم انديش��ی ب��ا س��ازندگان ، کارب��ران ، 
پژوهش��گران و فن��اوران با همكاری موسس��ات 

دانش بنيان.
10- تب��ادل اطالعات اعضا از طريق انتش��ار 
فصلنامه »پيام توليد برق« و پرتال صنعت توليد 

برق .
واژه شناسي صنف

ِصنف : طبق آنچه در لغت نامه دهخدا و معين  
آمده است به معني رسته،  دسته يا گروهي از هر 
چيز است. از طرفي صنف ترجمه کلمه انگليسي 
Guild اس��ت که به معني رسته،  صنف،  ماليات 
است. صنوف و اصناف جمع کلمه صنف هستند. 
طبق تعري��ف وزارت بازرگان��ي،  صنف به معني 
امروزي خود دس��ته اي است که از سوي گروهي 
از افراد داراي يك حرفه و پيشه تشكيل مي شود 
تا از اين راه به پش��تيباني و يا گس��ترش منافع 
صاحبان آن پيش��ه ياري برساند. امروزه يكي از 
ويژگي هاي اساسي بازارها تشكل افراد ذينفع در 
انجمن هاي صنفي يا اصناف اس��ت در سرتاسر 
جهان اي��ن اصناف به صاحب��ان حرفه ها حالت 
تش��كيالتي داده و وظايف اجتماعي و اقتصادي 
وس��يعي را پوشش مي دهند . همچنين اصناف 

سعي در حمايت از اعضاي خود را دارند.
اما از ديدگاه تاريخي اصناف يكي از مهم ترين 
تش��كل هاي بخش خصوصي اس��ت که توس��ط 
توليدکنن��دگان کاال و ارائه دهنده گان خدمات 
در نواحي مختلف جهان ايجاد ش��ده است و در 
برخي از اين نواحي س��ابقه اي بي��ش از دو هزار 
س��ال دارد . در ايران کس��به و اصناف در دوران 
هخامنش��يان يكي از طبقات چهارگانه بوده اند. 
اصناف در روند تاريخي طوالني خود تحوالتي را 

پشت سر گذاشته و در عين حال در دوران هاي 
مختل��ف و نواح��ي مختلف جه��ان کارکردهاي 
متفاوت��ي را تجربه نموده اند. براس��اس مطالعات 
تاريخ��ي صورت گرفت��ه،  در مجموع به نظر مي 
رسد که فعاليت ها و کارکردهاي اصناف با وقوع 
انقالب صنعتي دچار تحول اساس��ي شد. پس از 
اين دوران از يك س��و نق��ش و اهميت آنان در 
توليد کاسته شد. توليد با استفاده از ماشين آالت 
و توليد انبوه مورد توجه قرار گرفت و کارخانجات 
بزرگ توليدکننده کاال ش��كل گرفتند. از سوي 
ديگ��ر نظام��ات جدي��د توليدي ش��كل گرفت. 
از جمله ش��اهد ظه��ور اتحاديه ه��اي قدرتمند 
به وي��ژه اتحاديه ه��اي کارگري هس��تيم. چنين 
اتحاديه هايي که در بر دارنده گروه هاي کارگري 
کارفرمايي، فع��االن در يك فعاليت توليدي و يا 
خدماتي هس��تند به شكل گس��ترده در نواحي 
مختل��ف جهان ش��كل گرفته اند ام��ا چارچوب 
وظاي��ف و کارکرده��اي آنها متف��اوت از اصناف 
به مفهوم قرون وس��طي بوده و اگر هم بر برخي 
از اين تش��كل ها نام اصناف آن حرفه يا فعاليت 
خاص اطالق ش��ود تنها نامي که با کارکردهايي 
متفاوت از مفهوم گذش��ته آن است. اما در ايران 
نقش و کارکرد اصناف همچنان مهم است. از يك 
س��و در غياب اتحاديه ه��اي قدرتمند کارگري و 
کارفرمايي به عنوان يكي از عمده ترين تشكيالت 
بخ��ش خصوصي ب��وده اما در عي��ن حال حوزه 
شمول آن با گسترش توليد کارخانه اي، عمدتا به 
فعاليت هاي بخش تجاري و ارائه دهندگان برخي 
خدمات نظير عمده فروشان و خرده فروشان کاال 
و فعاليت هاي مربوط به خدمات پس از فروش و 
همچنين توليد برخ��ي از کاالها در کارگاه هاي 
کوچك محدود شده است. متولي اصناف نيز در 

کشور وزارت بازرگاني است. 
تاريخچه اصناف در ايران،  از دوره هخامنشيان 
آغاز و بعد از اسالم و دوران مشروطيت و تا قبل 
از انقالب اس��المي در س��ال 1357 خورشيدي 
س��ير تحول و فراز و نشيب هاي بسياري داشته 
است که از شرح مفصل آن صرف نظر مي نماييم.

بعد از پيروزي انقالب اسالمي در 1357 عمال 
اتاق هاي اصناف در تهران و س��اير شهرستان ها 
منحل و اجراي قانون نظام صنفي متوقف شد. به 
منظور ادام��ه يافتن وظايف صنفي »کميته هاي 
امور صنفي« در شهرها تشكيل و مسووليت امور 
جاري اصناف و اتحاديه ها را عهده دار گرديد. در 

س��ال 1359 به دليل نياز تش��كيالت صنفي به 
يك مرجع قانوني معتبر اولين قانون نظام صنفي 
مش��تمل بر 10 فصل و 85 م��اده و بيش از 40 
تبصره و بند به تصويب شوراي انقالب رسيد و تا 

پايان سال 1368 اجرا شد.
در سال 1368 با اصالحاتي که در قانون نظام 
صنفي به عمل آمد »ش��وراي مرک��زي اصناف 
منحل و مجمع امور صنفي نيز به دو مجمع امور 
صنفي صن��وف توليدي � خدمات فني و صنوف 
توزيع��ي � خدمات��ي تفكيك ش��د و همچنين 
قس��متي از اختيارات ش��وراي مرک��زي اصناف 
مس��تقيما به اتحاديه هاي صنفي محول ش��د و 
در واقع با اين تحول بخش مهمي از مس��ئوليت 
اجراي��ي صنوف ش��امل صدور و تمدي��د پروانه 
کس��ب، تعطيل و پلمپ واحدهاي فاقد پروانه و 
غي��ره به عهده اتحاديه ها واگ��ذار و مجامع امور 
صنفي بيش��تر نقش نظارت��ي و هماهنگي را به 
عهده گرفتند. در نهايت قانون جديد بر اس��اس 
ني��از هاي صنف��ي و قانوني تدوي��ن و در تاريخ 
82/12/24 به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي 
رسيد. آئين نامه اجرايي تشكيل و حدود وظايف 
و اختيارات و نح��وه عملكرد انجمن هاي صنفي 
موضوع تبصره 5 ماده 131 قانون کار در س��ال 
1384 به تصويب رس��يد . طبق م��اده 14 اين 
آئين نام��ه وزارت کار و ام��ور اجتماع��ي پس از 
دريافت مدارك ياد شده در ساير مواد اين قانون 
در صورت احراز صحت برگزاري مجامع عمومي 
عادي ي��ا فوق العاده، تكمي��ل و صحت مدارك، 
ظرف يك ماه نسبت به ثبت و صدور گواهينامه 
و آگهي انجام انتخابات و انتش��ار آن در روزنامه 
رسمي کشور و يكي از روزنامه هاي کثيراالنتشار 
به هزينه تش��كيل ذيرب��ط اق��دام خواهد کرد. 
همچنين در ماده 19 همين قانون آمده اس��ت 
که: ثبت تشكل هاي صنفي موضوع اين آئين نامه 
و نظ��ارت ب��ر انتخابات و فعاليت آنه��ا به عهده 

وزارت کار و امور اجتماعي است.
منابع : لغت نامه دهخدا

لغت نامه معین 
انتش�ارات معاون�ت برنام�ه ریزي و ام�ور اقتصادي 

وزارت بازرگاني
بانك مرجع آمار و اطالعات اصناف و بازرگانان

آئین نام�ه چگونگ�ي تش�كیل، ح�دود وظای�ف و 
اختی�ارات و چگونگ�ي عملكرد انجمن ه�اي صنفي و 

کانون هاي مربوطه
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داري��م  آن  بن��اي  ک��ه  س�ابقه: اکنون 
شكوفايي و بالندگي حوزه توليد صنعت 
برق کشور را با سير در گذشته مرور کنيم، در 
گذش��تن از نام »نيروگاه طرشت« اين آشناي 
ديرين��ه دس��ت اندرکاران دي��روز و امروز برق 
اي��ران روا نخواه��د ب��ود. توضي��ح اين که نام 
نيروگاه طرشت براي مردم و اغلب شهروندان 

تهراني به »برق آلستوم« مشهور است.
به راستي برگي ارزنده از تاريخ صنعت برق 
کشور با اين نام ورق مي خورد. دهه سي مقارن 

با تحوالتي در ايران بود که يكي از پي آمدهاي 
آن مطرح ش��دن انرژي الكتريك��ي به عنوان 
تنها چاره تأمين روشنايي و ساير نيازمندي ها 
در ش��هرهاي بزرگ و به ط��ور اخص پايتخت 
بود. تا آن زم��ان مولدهاي ديزلي و واحدهاي 
کوچك بخ��اري ش��هرداري )ميدان ش��هدا( 
تأمين برق تهران را به عهده داش��تند .رش��د 
مصرف، مس��ووالن امر را بر آن داش��ت که از 
طريق خري��داري و نصب واحدهاي بزرگتر به 
اين چالش پايان دهند. در س��ال 1332 بنگاه 

مس��تقل برق تهران )وابس��ته به ش��هرداري( 
 خريداري و نصب 4 واحد 125000کيلوواتي 
را با ش��رکت فرانسوي»آلس��توم« منعقد کرد 
و ب��ه دنبال آن عمليات اح��داث در زميني به 
وس��عت نزديك 17 هكتار در چندکيلومتري 
غرب منطقه ش��هري تهران آغاز شد. هر چهار 
واحد به فاصله کوتاهي از مرداد تا مهر س��ال 
1338 راه اندازي ش��دند . اين واحدها در آن 
زمان بيش از نصف نياز برق تهران را پوش��ش 

مي دادند.

 سنگ بناي استوار نیروگاه هاي كشورطرشت

با بیش از نیم قرن عمر همچنان مي خروشد

مشخصات فني کلیدي
س��وخت نيروگاه مازوت سبك و سوخت راه  

اندازي گازوئيل بود.
آب مصرف��ي از طريق دو حلقه چاه عميق و 
يك رشته کانال از رودخانه کرج تأمين مي شد 
 kvان��رژي توليدي از طريق مب��دل 11/5 به .
63 ش��بكه شهري را بدون نياز به شبكه انتقال 
تغذيه مي کرد. متعاقباً  نيروي برق توليدي سد 
اميرکبير به پست طرش��ت ارتباط يافت . نياز 
ش��تابان مصرف ، افزايش قدرت ش��بكه تهران 

را ايجاب مي نمود ل��ذا دو واحد توربيني گازي 
12/5 مگاوات در س��ال 44 از ش��رکت جنرال 
الكتريك خريداري و در نيروگاه طرشت نصب 

شد.
گروهي از ش��رکت هاي خارجي  که در طرح 
نيروگاه با شرکت آلستوم همكاري داشته اند به 

شرح ذيل هستند:
 Alsthom Belfortx توربوژنراتور
 Stain & Industri. ساخت بويلر

 Bailyسيستم کنترل بويلر
 Hamon برج خنك کن

 Degremont تصفيه آب
 Milton Roy تجهيزات تصفيه آب

 Sulzer پمپ ها
سيس��تم جريان مس��تقيم و باط��ري خانه 

 Sabnife
Alfalaval CO تصفيه روغن
طرشت ، ستاد فني توليد برق :

در دهه چهل به دنبال تعطيلي نيروگاه ژاله 
) ميدان شهدا(  تا ش��كل گيري توانير ، نيروگاه 
طرش��ت از نظر پش��تيباني فن��ي و همچنين 
مديريتي ، بخش��ي از س��تاد صنع��ت برق به 
ش��مار مي رفت به طوري که طرح نيروگاه هاي 
منتظر قائم ، لوشان، نكا، زرگان و نيروگاه گازي 
بندرعباس از اين نيروگاه س��اماندهي مي شد. 
همين طور نخس��تين ديس��پاچينگ در محل 

نيروگاه طرشت شكل گرفت.
بسياري از متوليان گذشته و کنوني صنعت 
ب��رق، آموزه هاي فن��ي و اداري خود را در اين 

پايگاه کارورزي فراگرفته اند.
با مالحظه ض��رورت ايجاد ش��بكه انتقال و 
گسترش و راهبري نيروگاه ها ساختار جديد با 
عنوان ش��رکت توليد و انتقال نيروي برق ايران 
) تواني��ر ( در اواخر دهه چهل ضمن تأس��يس 

وزارت آب و برق ايجاد شد.
استقرار واحدهاي ستادي توانیر:

در س��ال هاي آغازين ده��ه پنجاه واحدهاي  
نيروگاه طرشت گاز سوز شدند . محوطه وسيع 
اين نيروگاه جاذبه فراواني را در مسووالن توانير 
به منظور انتخاب آن به عنوان محل اس��تقرار 
بخشي از واحدهاي ستادي  برانگيخت . عالوه 
بر ديس��پاچينگ و طرح هاي نيروگاهي، مرکز 
کامپيوت��ر ، معاون��ت برنامه ري��زي، آموزش ، 
مديري��ت انتقال و رلياژ )با آزمايش��گاه، کارگاه 

و انبار مربوطه(، تعميرات اساس��ي ، طرح هاي 
اماني ، نقليه و باالخره س��ازمان برق و غيره از 
دهه پنجاه به بعد درمحوطه نيروگاه طرش��ت 

مستقر شدند.
 جنگ تحمیلي ، سازندگي:

نيروگاه طرشت همانند برخي از نيروگاه ها از 
آفت حمالت هوايي دشمن در امان نماند و در 
اواسط جنگ تحميلي بمباران شد که طي آن 
در پست انتقال انفجاري روي داد و آسيب هايي 
به برج خنك کننده وارد آمد که سريعاً ترميم 

شد.
ایجاد خدمات ورزشي:

ايجاد فضاهاي ورزشي رفاهي جهت کارکنان 
که در اغلب دس��تگاه هاي عمومي مورد توجه 
قرار داش��ته از اوايل دهه هفتاد در دستور کار 
توانير قرار گرفت. اس��تخر سرپوش��يده اولين 
احداث بناي ورزش��ي بود. به م��وازات احداث 
س��الن پذيرايي، بهره گيري از محوطه وس��يع 
سوخت نيروگاه به عنوان گزينه اي موجه براي 

زمين فوتبال مطرح شد.
مالحظات زيس��ت محيط��ي ، فراهم بودن 
سوخت گاز با ضريب دسترسي باال در سال 71 
و عدم تطبيق مازوت تحويلي با کيفيت مقرر و 
مش��كالت تبعي ، موجبات برچيدن تانك هاي 
مازوت و گازوئيل و احداث زمين چمن فوتبال 

با جايگاه و رخت کن و غيره فراهم آورد.
س��الن هاي ورزش��ي چند منظوره، اس��تخر 
بانوان و زمين هاي تنيس و اسكيت در تكميل 
س��اماندهي مجموعه ورزش��ي يك��ي به دنبال 
ديگري آماده ش��دند و هم اکن��ون با حداکثر 
ظرفيت، پذيراي عموم کارکنان شريف صنعت 
برق و خانواده هايش��ان هستند. بناي نمازخانه 
نيز در جهت تكميل واحده��اي مزبور صورت 

گرفته است.
دیدگاه آموزش سیموالتوري و عملي

امر آموزش عملي، چالش��ي بود که از ديرباز  
ذه��ن مس��وولين را به خود معط��وف نموده و 
واردآمدن خس��ارت س��نگين جاني و مالي به 
ني��روگاه ها نكته اي نبود ک��ه از ديد مديران و 
کارشناسان بصير مخفي بماند . آموزش عملي 
به کمك س��يموالتور که به عن��وان مؤثرترين 
ش��يوه و اب��زار نوي��ن آم��وزش نيروگاهي در 
کش��ورهاي پيش��رفته باب ش��ده بود، بيش از 
س��ه دهه پيش از سوي متوليان آموزش توانير 

نيروگاه،نمای نزدیک

 مهندس ابوالحسن شیبانی  
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                                  KW  1000  -FG Wilsonمول��د  
) شرکت تانير واحد (           

 -360 GUASCOR SFGLD  مول��د 
600kw ) شرکت گاسكور پارس آريا (            

 برنده�اي در ح�ال نص�ب در نمایش�گاه 
 DGPC

 ( kw 1100    Tide  Power  مول��د 
شرکت بهينه نيروي خاورميانه (

 مولد   kw 1300  MWM    )  شرکت 
)  Genco

 برنده�اي درحال توس�عه در نمایش�گاه 
 DGPC

 (       kw 8381   HYUNDAI   مولد 
شرکت تانير پارسه (           

  مول��د   kw 1200  JDEC )  ش��رکت 
)  Genco

 2000    CATERPILLAR   مول��د 
)  Genco شرکت  ( kw

 مولد kw 1050  MWM   )  ش��رکت 
)  Genco

 م�دارك موردنیاز جهت ص�دور تاییدیه 
فني:

  جدول هاي 1 الي 3 مربوط به عقدقرارداد 
براي بررسي درمرکز واعالم آن به توانير

 موافقت نامه احداث
 آناليز گاز منطقه محل نصب مولد

 مجوز محي��ط زيس��ت/تعهد نامه محيط 
زيست

 نامه درخواست جهت صدور تاييديه فني
          CHP گزارش 

 برنده�اي تایید ش�ده در مرکز توس�عه 
تولیدپراکنده :

  به شرح مذکور در سايت شرکت بهره 
برداري نيروگاه طرشت

:CHP مشخصات مورد نیاز گزارش 
 مقدمه اي  از طرح )ذکر مطالب کلي درمورد 

فوايد بازيابي حرارتي CHP الزم نيست(
 مشخص ش��دن دقيق مصرف کننده)نوع 
مصرف،فاصل��ه مصرف کننده ت��ا محل توليد 

حرارت (
تبصره: درصورتي که مصرف کننده کارخانه 
ديگري باش��د ذکر مش��خصات دقيق کارخانه 

ضروري است
 محاسبات مصرف کننده)شامل مشخصه 

هاي ترموديناميكي آب وبخار مصرفي ،طراحي 
ومحاسبات مربوطه(

 محاسبات افت حرارت در لوله وعايق
 س��اعات در م��دار بودن و س��اعات خروج 
مولد: ش��امل خروج اضطراري ،توقف سايت و 

خروج بابرنامه 

 س��ايت پالن س��اختگاه  وشماتيك  طرح 
CHP

)µ(محاسبات ضريب بازيافت حرارت 
) ηE(محاسبات راندمان الكتريكي موثر 

 آمار عملكرد صدور تائیدیه فني :
*  معاون تولید و بهره برداري نیروگاه طرشت

عنوان شده وليكن به هر حال فعال نشده بود.
از س��ويي ش��رايط بس��يار مس��اعد نيروگاه 
طرشت به واسطه:  اس��تقرار در منطقه شهري 
ته��ران، کوچك ب��ودن مقياس واحده��ا و لذا 
امكان دسترس��ي ب��ه تجهيزات ب��راي مقاصد 
آموزش��ي و همچنين فضاي مفرح تجهيز شده 
با انواع خدمات ورزش��ي و رفاهي، انتخاب اين 
مح��ل را به عن��وان پايگاه انحص��اري آموزش 
عمل��ي نيروگاهي انكارناپذي��ر مي نمود. تالقي 
اي��ن دو نگاه يعني نياز آموزش س��يموالتوري 
و شرايط مناس��ب آموزشي نيروگاه طرشت به 
اس��تقرار اولين س��يموالتور نيروگاه بخاري در 
اين م��كان انجاميد. هم اکنون بعد از س��پري 
ش��دن بيش از ده س��ال از پي افكن��ي اين مرکز 
و مستقر شدن سيموالتور نيروگاه بخار رپليكاي 
نيروگاه همدان با نصب سيموالتور چرخه ترکيبي 
V94.3 ، استقرار ساير سيموالتورهاي نيروگاهي 

نيز در اولويت فعاليت هاي نيروگاه است.
ساختار و آرمان شرکت:

در اج��راي راهبرده��اي تجديد س��اختار و  
خودگردان��ي نيروگاه ه��ا، کلي��ه فعاليت ه��اي 
تولي��د ان��رژي ، اج��راي دوره ه��اي آموزش 
مش��ارکت  ني��ز  و  عمل��ي  و  س��يموالتوري 
در ام��ر توس��عه تولي��د پراکن��ده ، همچنين 
 ارائ��ه خدمات ورزش��ي رفاه��ي در چارچوب 
طرش��ت«  ني��روگاه  بهره ب��رداري  »ش��رکت 

ساماندهي شده است.
کسب رتبه ممتاز آمادگي توليد در سال هاي  
اخير، نشانگر درك عميق از نقش محوله و عزم 
جزم کارکنان اين شرکت در اداي هرچه مؤثرتر 
رسالت سازماني است . تعامل کامل و جدي در 
بازار برق و نيل به اهداف کيفي برجس��ته و نيز 
ثبت رکوردهاي جديد در توليد از دستاوردهاي 
حاصله ط��ي س��الهاي اخير ، عليرغم پش��ت 
 سرگذاش��تن بي��ش 5 ده��ه عم��ر ني��روگاه 
م��ي باش��د. اين مجموع��ه از طريق اس��تقرار 
نظ��ام مديري��ت فراگير)IMS(، تدوين س��ند 
راهب��ردي و انتش��ار کتاب آرمان مش��ترك و 
ديگر رويكردهاي س��اختاري به عنوان نمادي 
از قابليت هاي عملياتي صنعت برق در راهبري 
نيروگاه ها جلوه گر ش��ده و برآن اس��ت که در 
راستاي انجام مأموريت هاي مذکور و اثرگذار در 

آينده صنعت برق گام بردارد.
توفي��ق روز اف��زون کليه دس��ت اندرکاران 

زحمتك��ش و خدمتگزار صنعت برق را در ارائه 
هرچ��ه مطلوب تر خدمت به م��ردم از خداوند 

بزرگ خواستاريم.
مشخصات فني نیروگاه طرشت :

تجهيزات اصلي : 
 بویلر:

 نوع گردش طبيعي، درام دار، با کوره تحت 
t/h 65 :)مكش دبي بخار )در شرايط معمولي

bar 40 :فشاربخار سوپر هيتر 
c' 450 :دماي بخار سوپرهيتر 

 تعداد مش��عل ها: 6عدد در دوطبقه، داراي 
دو F.D.Fan ه��وا با دورهاي تند و کند و دو 

I.D. Fan - دورهاي تند و کند
M 24 :ارتفاع دودکش 

 بدون سيس��تم رهيت هر واحد داراي يك 
 B.F.Pump

 توربین:
Stage 17:نوع: تك محوره، تعداد طبقات 

rpm 3000 :سرعت 
 تعداد ياتاقان: 4 عدد

m2 1400  :سطح تبادل کندانسور 
 تعداد لوله ها: 3700 عدد

 mm.Hg 30 :فشار بخار 
 اختالف دماي ورودي و خروجي کندانسور: 

 c'11
 تعداد C.W.Pump: 2 دستگاه 100 

- hr/3750m3*4 :دبي آب خنك کن 
bar 0.3 :)فشار بخار اواپراتور )دسيالتور 

 گرمكن فشار ضعيف: 3 دستگاه 
 ژنراتور:

  15.625mva :قدرت ظاهري 
=Cosф    -0.8 mv 12.5 :قدرت مؤثر 

kv 11.5 :ولتاژ 
hz 50 :فرکانس 

 rpm 3000 سرعت؛ 
 v 110 :ولتاژ سيستم تحريك 

A 480 :جريان سيستم تحريك 
 ن��وع خنك ک��ن: با ه��وار و داراي کولر با 

تغذيه از برج تر
  ق��درت ظاهري ترانس هاي اصلي: 2*35 

 mva
63kv/11.5 : ولتاژ ترانسهاي اصلي 

 تعداد ترانس��هاي مصرف داخلي: هر واحد 
يك دس��تگاه برای تجهيزات مس��تقل و هردو 

واحد يك دستگاه براي تجهيزات مشترك 
 v 110 :DCولتاژ 

تجهيزات کمكي: 
  برج خنك کن: تر اجباري

 )  Counter Flow ( نوع: تر اجباري  
 سازه : فلزي پكينگ، پلي استيرن کندويي 
 ( گي��ر  وقط��ره  آب  توزي��ع  سيس��تم   

Eliminotor (: چوبي
 هر واحد متشكل از 4 سل

 تصفیه خانه: 
h/ m3 12*4 ظرفيت توليد آب نرم 

 تعداد کالريفاي��ر )Decounter( تحت 
فشار: 2 دستگاه 

 تعداد فيلتر سيليسي: 4 دستگاه
 تعداد چاه هاي عميق: 4 حلقه

 دبي چاه هاي عميق:   hr/m3 110*2  و 
hr/ m3 180*2

خ��ام:  آب  ذخي��ره  اس��تخر  ظرفي��ت   
 m3 12000*2

: RO سیستم 
 تعداد Stage : 2 ) 4  و ) 5
hr/m3 40 : دبي آب خام 

hr/m3 30 :  :  Permeat دبي آب 
µs/cm 1000 آب خام : ميانگين EC 

20µs/ : مرحله اول Permeat آب EC 
 cm

5µs/ : مرحل��ه دوم Permeat آب EC 
cm

 سیستم هواي فشرده:
کمپرسور 1&2)رفت و برگشتي(:  2*120 

cfm ، کمپرسور 4&5 )روتاري(: 2*170 
cfm 150*2و کمپرسور جديد cfm

 دیزل اضطراري:
kw 57.6 :ژنراتور 1 به قدرت 

 ولتاژ: 380.220 
kw 100 : ژنراتور 2 به قدرت 

 ولتاژ : 380.220
 ضريب توان : 0.8

rpm 1500 :سرعت 
مرکز توسعه توليد پراکنده – نيروگاه 

                                                                                    :  )  DGPC  ( طرشت
 برندهاي نصب شده در نمایشگاه زنده :  

 V 560 GUASCOR SFGLD مولد 
kw 952 -16      ) شرکت تانير ويژه (

 میانگین راندمان الكتریكي موثر تائیدیه هاي فني صادر شده

chp توان تائیدیه هاي فني صادر شده با طرح

 chp توان تائیدیه هاي فني صادر شده بدون طرح
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مقاالت

چكي��ده- امروزه تريپ يك��ی از بحرانی ترين مس��ائل در حوزه کاری يك 
نيروگاه اس��ت و همان طوری که مشخص است يك تريپ ناخواسته  ميتواند 
صدمات جبران ناپذيری را به يك توربين گازی وارد کند لذا شناسايی درست 
مس أله، تحليل و ارائه راه حل جهت رفع مشكالت الجيك و بهبود در عملكرد 
توربين گازی خود می تواند از بس��ياری از مس��ائل و مشكالت جلوگيری به 
عمل آورد. در اين مقاله به بررسي حادثهاي که منجر به تريپ در واحد پنجم 
نيروگاه پرند که از نسخه v94.2 به v94.2+ارتقاء يافته پرداخته و در طي آن 
يكي از مش��كالتي که بهرهبردار با آن روبروست را تحليل، و در انتها به ارائه 

راه حل هايي جهت رفع مشكالت احتمالي مي پردازيم.
 IGV، COMPRESSOR PRESSURE RATIO،PIV -کليد واژه

PIV MAX، ، سرج، تريپ،
مقدمه

در ساعت 3:20 دقيقه صبح تاريخ 1390/10/10 طبق دستور ديسپاچينگ 
بار واحد 5 از بيس به حداقل در حال کاهش بوده است که در بار حدود 60 
مگا وات با فالت1IGV مواجه  مي ش��ود که پس از بررس��ي مشخص شد که 
IGV، تح��ت تاثير اضافه بار وارد ش��ده بر آن ت��رك آورده و اين امر موجب 
ميش��ود IGV قفل ش��ده و در حدود 60 درصد ساکن بماند، لذا با توجه به 
اينكه الزم اس��ت در بار حداقل، IGV به صورت کامال بس��ته باشد تا دماي 
پره ه��ا کاهش پيدا نكند )تحت تاثير حرارتي نباش��د( اپراتور جهت بر طرف 
کردن فالت اقدام به بي برق و سپس برقدار کردن سريع مي نمايد که ناگهان 
واحد با فالت CONTROLLER FAULT تريپ می کند که شرح آالرم 
در ضميمه 1 آورده ش��ده است. در ابتداي امر اين چنين به نظر مي رسد که 
بي برق کردن IGV و از دس��ت رفتن سيگنال مربوط به کنترل و در نهايت 

بروز فالت در CONTROLLER سيستم منجر به تريپ واحد شده است 
اما با بررسي دقيق تر مسأله مشخص شد که خود سيگنال هاي IGV به طور 

مستقيم در فالت کنترلر هيچ نقشي نداشته است.
2( سيستم کنترلي:

IGV 1-2( عملكرد
در ابتدا الزم است مقدمه اي راجع به عملكرد IGV و مشخصات آن ذکر 
 SAR و مدل AUMA به کار رفته در نيروگاه پرند از شرکتIGV  .ش��ود
بوده که به صورت تك مرحله اي در ورودي به کمپرسور وجود دارد و به وسيله 
آن فرمان باز و بس��ته شدن به پره هاي رديف اول کمپرسور داده مي شود. در 
اين نوع IGV به محض بي برق شدن به دليل از دست رفتن سيگنال، مقدار 
 ،IGV عدد صفر درصد است و پس از برق دار کردن DCS قرائت ش��ده در
سيستم پردازشگر آن در حالت SELF CHECK قرار مي گيرد تا از صحت 
دس��تگاه و عملكرد آن مطمئن شود در اين حالت مقدار ميلي آمپر فرستاده 
شده براي DCS، 20 ميلي آمپر يا معادل 100 درصد بوده و پس از طي اين 
مرحله دوباره 4 ميلي آمپر به DCS فرس��تاده شده )عدد 0درصد( و پس از 
 DCS براي سيستم IGV طي اين مراحل اس��ت که مقدار درست موقعيت
ارسال مي شود، )در هر موقعيتي که باشد( که اين امر در شكل 1 نشان داده 

شده است:
با مقدمه باال ميتوان تحليل کاملتري از مسأله نمود. به محض بي برق کردن 
IGV توس��ط اپراتور، مقدار 0درصد ارس��ال ش��ده و پس از برقدار کردن در 
مرحله SELF CHECK مقدار 100 درصد و سپس صفر درصد ارسال شده 
است که اين مسأله باعث به هم ريختن محاسبات PIV MAX شده که در 
 COMPRESSOR PRESSURE RATIO نتيج��ه آن واحد به حالت

مي رود. براي روشن تر شدن مسأله الزم است که مقدمه اي مربوط به الجيك 
ارائه شده مطرح شود.

2-2( عملكرد الجيك جديد:
در نس��خه جديد توربين اصالح شده با استفاده از COATING تحمل 
دمايي به پره رديف اول توربين ار 1060 درجه س��انتي گراد به 1075 درجه 
ارتقاء پيدا کرده است و اين به آن معناست که مي توان سوخت و هواي بيشتري 
 SURGE را ب��ه توربين تزريق نمود، لذا جهت جلوگي��ري از پديده مخرب
الجيك COMPRESSOR PRESSURE RATIO تعبيه شده است 
که وظيفه اصلي اين الجيك اين اس��ت که مجموعه توربين و کمپرس��ور را 
 COMPRESSOR در ي��ك حاش��يه امني ن��گاه دارد يا به عبارت ديگ��ر
 LOAD LIMITي��ك حالت کنترلي عالوه بر PRESSURE RATIO
TETC. SPEED. LOAD. START UP. است که خود تابعي از فشار 

ورودي کمپرسور، فشار خروجي کمپرسور، دماي محيط، دماي نقطه شبنم، 
دماي ورودي به کمپرسور، موقعيت IGV و سرعت کمپرسور است.2

پس به طور خالصه کار اين حلقه کنترلي اين است که قبل از رسيدن به 
حد سرج و عملكرد حفاظت توربين که منجر به تريپ واحد و در نتيجه آن 
باال رفتن EOH يا ساعت کارکرد واحد مي شود، توربين را تحت کنترل داده 
و مانع از رس��يدن توربين به شرايط خطرناك شود. در اين حلقه يك نمودار 
براي نس��بت مجاز حد فش��ار خروجي به ورودي تعريف مي شود که حاشيه 
اطمينان کافي، از حد س��رج کمتر است که به محض رسيدن توربين به اين 
حد ) لمس نمودار( که در ش��كل 2 آورده شده است اين حلقه کنترلي فعال 
ش��ده و از طريق کاهش   سوخت )ش��ير کنترلي سوخت( ، توربين را از اين 

محدوده دور کرده و اجازه نمي دهد توربين به حد سرج برسد.
 COMPRESSOR PRESSURE RATIO براي محاس��به حالت

شكل 2( نمودار محدودیت عملكرد توربینشكل 1( عملكرد IGV هنگام بي برقي و برقدار کردن مجدد

بررسي علت تریپ به واسطه قطع سیگنال 
در كنترلر هواي ورودي واحدهاي گازي 

+V94.2
 مهندس مهدي مدرسي  
مدیر تعمیرات نیروگاه  پرند، شركت مدیریت تولید برق دماوند



14                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

15                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

 PIV محاس��به ش��وند که PIV و PIV MAX الزم اس��ت که دو پارامتر
MAX حداکث��ر ش��رايطي از توربين با توجه به پارامترهاي فش��ار ورودي 
کمپرس��ور، فشار خروجي کمپرسور، دماي محيط، دماي نقطه شبنم، دماي 
ورودي به کمپرس��ور، موقعيت IGV و سرعت کمپرسور است که از طريق 

شكل 3 و PIV حقيقي از نسبت فشار خروجي به ورودي به دست مي آيد.
که در آن مقدار N* از رابطه زير به دست مي آيد

پس از محاسبه PIV MAX در الجيك مطابق نمودارهاي باال مقدار آن 
با PIV مقايس��ه مي شود تا به محض برقراري شرط PIV max< PIV با 
کم کردن مقدار دبي س��وخت که در نتيجه آن فشار خروجي کمپرسور کم 
ميشود به شرط PIV MAX> PIV برسيم و اين عمليات کم کردن شير 

سوخت تا حصول نتيجه باال ادامه مي يابد.
3( شرح حادثه:

از مجم��وع مطال��ب باال مي توان اين طور جمع بن��دي نمود که به دليل 
اخت��الل در سيس��تم IGV و ديدن فيدبك صفر درصد ب��ه دليل بي برقي، 
مقدار PIV MAX طبق نمودار باال به ش��دت کم شده به طوري که حالت 
PIV MAX< PIV به طور مجازي پديد آمده و کنترلر به صورت ناگهاني 
وارد حالت COMPRESSOR PRESSURE RATIO ش��ده و براي 
جلوگيري از پديده سرج به طور کاذب اقدام به کم نمودن شير سوخت کرده 
اس��ت در اين حالت بار واحد کم ش��ده وبه حدود 20 مگا وات در طي زمان 
حدود 2 ثانيه رسيده است )شكل 4( سپس با برقدار IGV و ديدن فيدبك 
100درصد در IGV واحد در حالت کنترلي LOAD قرار گرفته و بار واحد 
به حدود 60 مگا وات برمي گردد و به دليل اينكه دوباره فيدبك IGV صفر 
درصد شده است که البته اين بار شيب تغييرات سريعتر از حالت قبلي بوده 
و مدت زمان بيش��تري طول مي کش��د تا به حالت نرمال 60 درصد برس��د 
 COMPRESSOR PRESSURE RATIO کنترلر دوباره در حال��ت
قرار گرفته و دوباره کنترلر اقدام به کم کردن شير سوخت مينمايد و با توجه 
به اين که اين حالت به صورت کاذب بوده اس��ت ش��ير سوخت به قدري کم 
ش��ده است که بار واحد منفي ش��ده و  ژنراتور در حالت REVERSE قرار 
گرفته است که در اين حالت به دليل فالتي شدن ترانسميترهاي مگا وات )به 
Alarmlist فهرست هشدار در ضميمه 1مراجعه شود( کنترلر واحد فالتي 
ش��ده و واحد ب��ا آالرم CONTROLLER FAULT تريپ کرده اس��ت 
که ش��كل هاي 5 و6 اين حالت را با مقادير درج ش��ده بر روي شكل ها نشان 

مي دهند. در ادامه شكل هاي جهت عملكرد ساير پارامترها آورده شده است.
4( پيشنهاد  برای جلوگيري از حادثه:

گرافيك و آالرم )هشدار(
همان ط��وري ک��ه در ليس��ت آالرم ضميم��ه 1 آورده ش��ده هي��چ گونه 
هش��داری ب��رای آگاه کردن بهره ب��ردار به دليل فعال ش��دن حالت کنترلي 
COMPRESSOR PRESSURE RATIO آورده نش��ده است که اين 
امر باعث شده بود که تحليل مسأله با کندي پيش رود لذا پيشنهاد مي شود 
که برای تحليل حوادث بعدي آالرم هايي به الجيك اضافه گردد و همچنين 
يك صفحه اختصاصي جهت اين کنترلر به صفحات گرافيكي اضافه ش��ود و 
در پارامترها و ترندهاي مهمي چونPIV MAX. PIV. N*.LSV و فشار 

ورودي و خروجي کمپرسور و ساير پارامترهاي الزم در آن آورده شود.
IGV 2-4( محدود نمودن عملكرد

 IGV همان طوري که در تحليل مسأله فوق نيز آورده شده است عملكرد
نقش بسيار مهمي در به وجود آمدن حادثه داشته است در صورتي که با تغيير 
ساده در الجيك مي توان در زماني که IGV بي برق و برقدار مي شود از بروز 
حادثه جلوگيري کرد لذا الزم اس��ت که تغييرات در الجيك به نحوی انجام 
پذيرد که مشكلی در موقع بهره برداری ايمن از واحد پيش نيايد که البته بحث 

در مورد چگونگی نحوه تغييرات در الجيك خارج از اين مقوله است.
ضميمه 1( ALAERM LIST )فهرست هشدار(

PIV MAX شكل3( نحوه محاسبات

شكل4( در این حالت براي اولین بار به دلیل بي برقي فیدبك IGV صفر درصد 
شده و بار واحد به سرعت کاهش پیدا کرده است.

شكل5( عملكرد سیستم در حالت مختلف 

شكل6( عملكرد سیستم در حالت مختلف

شكل7( عملكرد شیر کنترلي سوخت گازوئیل

شكل 8( حالت کنترلي فعال

شكل 9( مقدار بار در زمان حادثه
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گزارش

اي��ن نوش��ته بس��يار کوت��اه و مختص��ر در 
گرامي داش��ت و نكوداشت يكي از مردان بزرگ 

صنعت برق است که در ادامه مي خوانيد.
 روز دهم مرداد ماه س��ال 1391 با پيشنهاد 
وزير پيش��ين ني��رو جناب آقاي دکتر حس��ن 
غفوري فرد و هماهنگي هاي انجام ش��ده آقايان 
مهندسين مس��عود حجت و حس��ين مهريان 
با خان��واده آقاي مهندس منصور ش��هيدي به 
عيادت ايشان در منزل مشار اليه رفتيم. ايشان 
با دلي ش��اد، روحيه اي بس��يار قوي و ظاهري 
آراسته ميهمانان را بدون تكلم و با نگاه مهربانانه 

خوش آمد گفتند.
از گپ و گفت هاي به عمل آمده مش��خص شد 
آقاي مهندس منصور ش��هيدي در سال 1360 
با پيش��نهاد ش��هيد دکتر باهنر ب��راي تصدي 
وزارت ني��رو منص��وب و براي چن��د روزي در 
پست وزارت در محل وزارت نيرو مشغول به کار 
ش��ده بود، ولي با درخواست خود ايشان )مبني 
بر وجود اس��تادان و اف��راد ذيصالح تر براي اين 
پست حساس و پرمس��ئوليت( از سمت وزارت 
منصرف شده و به جاي ايشان آقاي دکترحسن 
غفوري فرد به اين سمت منصوب شد که ايشان 
نيز به مدت 8 س��ال به وي��ژه در دوران جنگ 

تحميلي در اين پست انجام وظيفه کرد. 
آق��اي مهندس منص��ور ش��هيدي در تاريخ 
9 / 6 / 1326 در خان��واده اي فرهنگ��ي � مذهبي 
در اصفه��ان ديده به جهان گش��ود، تحصيالت 
ابتداي��ي و متوس��طه رادر اصفهان و تحصيالت 
دانش��گاهي را در تهران به پايان رسانيد. وي در 
س��ال 1350 جزو دومين دوره فارغ التحصيالن 
دانش��كده برق دانش��گاه صنعتي شريف بوده و 

ليسانس مهندس��ي برق خود را از اين دانشگاه 
درياف��ت ک��رد. س��پس در وزارت ني��رو )برق 
منطقه اي اصفهان( استخدام و به علت اختالف 
س��ليقه هايي که با رژيم سابق داشت. به استان 
چهارمحال وبختي��اري منتقل و پس از چندين 
ماه در زندان ساواك اصفهان محبوس شد. پس 
از آزادي از زن��دان و مدت��ي انفصال از خدمت 
مجدداً همكاري خود را با شرکت برق منطقه اي 
اصفه��ان در مش��اغل کارشناس��ي و مديريتي 
در بخش ه��اي توزي��ع، بهره ب��رداري، طراحي 
و مهندس��ي ادام��ه مي دهند و اي��ن همكاري 
تا پيروزي انقالب اس��المي و پ��س از آن ادامه 
مي يابد. پس از انصراف از سمت وزارت در سال 
1360، ايشان به عنوان مدير عامل شرکت برق 
منطقه اي اصفهان منصوب ش��د و به مدت 14 
سال در اين س��مت فعاليت هاي بسيار موثري 
انجام داد. سوابق خدمتي ايشان در شرکت برق 
منطقه اي اصفهان جمعاً 22 س��ال بوده اس��ت. 
سپس ايشان به ش��رکت برق منطقه اي تهران 
منتق��ل و تا س��ال 1386 که ب��ه علت بيماري 
ناچار به بازنشستگي شدند و به عنوان معاونت 
برنامه ريزي و تحقيق��ات، قائم مقام مديرعامل، 
رئيس هسته گزينش، مش��اور فني مديرعامل 
و عضويت در هيات مديره ش��رکت هاي وابسته 
مانند نيرو سرمايه، تهران نيرو، آگاهان نيرو و... 
در ش��رکت برق منطقه اي تهران انجام وظيفه 

نمود. 
از فعاليت هاي بارز اي��ن مدير بزرگ صنعت 
ب��رق، تنها به اي��ن نكته بس��نده مي کنيم که 
ايش��ان عالوه بر فعاليت ه��اي علمي، صنعتي، 
فرهنگي، اجتماعي، هنري و بس��يار مقوله هاي 

ديگري که از حوصله اين بحث خارج است، در 
تمامي 8 س��ال دفاع مقدس، پشتيباني تامين 
تجهيزات خدمات برقي جبهه هاي جنوب کشور 
را عهده دار بودند. همچنين مش��اراليه در تمام 
دوران مسئوليتش��ان در راس��تاي شناس��اندن 
پيشكسوتان و اس��تادان صنعت برق و تقدير از 

آنان اهتمام ويژه اي مبذول داشته اند. 
متاس��فانه آقاي مهندس ش��هيدي در سال 
1385 پس از انجام عمل قلب باز دچار س��كته 
مغ��زي ش��دند و به دنبال آن ق��درت کالمي و 
قدرت حرکتي )س��مت راس��ت بدنشان( دچار 
آس��يب جدي شد که با پرس��تاري ها و مداواي 
مستمر و به لطف خداوند بهبودي نسبي حاصل 
گرديده اس��ت. الزم به يادآوري است که اضافه 
کنيم در اين راه طوالني و س��خت همسرشان 
هم��واره تمامي وقت، انرژي و س��المت خود را 

ص��رف پرس��تاري و مراقبت از ايش��ان مبذول 
داشته است.

خالصه اي از زندگي اين مرد بزرگ در فيلمي 
يك س��اعته به نام »گفت وگو با پيشكس��وتان 
صنع��ت برق اي��ران« که در انجمن مهندس��ي 
بهره وري صنعت برق ايران تهيه شده از ايشان 
به يادگار مانده اس��ت با توج��ه به مطالب فوق 
و با نگاهي به تصوير يك مهندس فني ش��اغل 
و فعال در پس��ت هاي کارشناس��ي و مديريتي 
صنعت برق، خود گواه اين مدعاست که ايشان 
هميش��ه براي صنعت برق، جاويد، مستحكم و 
با ارزش بوده و خواهند بود. ما همكاران ايشان 
در انجمن هاي مهندس��ي بهره وري صنعت برق 
ايران، انجمن مهندس��ي ب��رق و الكترونيك و 
انجمن صنفي نيروگاه هاي اي��ران )اصنا( براي 
مشاراليه و خانواده محترمشان هميشه سالمتي، 

شادي و موفقيت هاي روز افزون را آرزومنديم.
انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايران 
آمادگ��ي دارد با اتكا به خداوند بزرگ و حمايت 
مديران ارش��د صنعت برق زندگينامه، تجارب، 
خاطرات و راهنمايي هاي ايش��ان را به شيوه اي 
خاص طراحي و تهيه کرده تا در کتاب خاطرات 
وي براي هدايت نسل جديد همكارانمان منتشر 

شود. 
 * * *

از شما خواننده محترم تقاضا مي شود چنانچه 
موارد مشابهي از اين قبيل را سراغ داريد با دبير 
خانه انجمن صنفي نيروگاه ها )اصنا( به منظور 
تهيه و انتشار گزارش ويژه، هماهنگي هاي الزم 
را مبذول نمايي��د، يقيناً مورد قبول حق تعالي 
و ش��ادي دل اين عزيزان به وي��ژه خانواده ها و 

همكارانشان در صنعت برق خواهد بود. 

از دل نرود 
هر آنكه از ديده برفت  
دیدار با مهندس منصور رشیدي
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مدیریت و فرهنگ

ارزیابی توان اجرایی چیست؟
معين شدن مقدار عددي شاخص هاي تمرکز 
و هم افزايي و امكان مقايسه درون سازماني)در 
بي��ن واحده��ا(، مقايس��ه ب��رون س��ازماني با 
بهترين هاي صنفي و متوسط منطقه و يا جهان 
اطالعات ارزش��مندي را در اختيار مديران قرار 
مي دهد که با روشي به نام xQ صورت مي پذيرد.

در واق��ع ارزيابي توان اجرايي س��ازماني به 

راحت��ي تصوي��ري از نحوه عملكرد س��ازمان و 
ميزان احتمال دس��تيابي ب��ه مهمترين اهداف 
را براي مديران ارش��د معين مي سازد که ارزش 
بسزايي براي موفقيت در امر مديريت و هدايت 

سازماني تلقي مي گردد.
در واقع xQ روشي است براي بر مال ساختن 
واقعيت هاي کاري سازمان ها و قابل پيش بيني 

ساختن ميزان احتمال دستيابي به اهداف.

متدولوژي xQ توان اجرايي س��ازمان ها بين 
صفر الي 100 امتياز بندي شده و شفاف مي شود 
ک��ه به چه ميزان تمرک��ز و هم افزايي در تمامي 

سطوح سازماني و اليه هاي آن وجود دارد. 
پژوهش همچنين نشان مي دهد:

س��ازمان هايي که از ت��وان اجرايي کمتر از 
 )40≤xQ( 40 نس��بت به 100 برخوردارن��د
سازمان هائي هستند که احتمال رسيد آنان به 

اهدافشان بس��يار کم است و در واقع در تالش 
صرف هس��تند براي بقا. وضعيت نقدينگي انان 
بس��يار بد اس��ت و در واقع از مدل پول سازي 

خوبي برخوردار نيستند.
سازمان هايي که توان اجرايي آنان مابين 40 
 )75≤xQ>40( و 75 نسبت به 100 مي باشد
سازمان هايي هستند که به برخي اهداف خود 
خواهند رسيد و يا حتما مي رسند و دستاوردي 

در خور ارائه دارند. اين چنين س��ازمان هاي از 
ثبات نسبي بهتري برخوردارند و مضمون مالي 

آنان به سمت توسعه سرمايه است.
س��ازمان هاي با توان اجرايي بيش از 75 به 
نس��بت 100 هم )xQ≥100(عمدتا س��ازمان 
هاي��ي هس��تند که جاي��گاه بس��يار رفيعي در 
صنف و بازار خود دارند و در واقع آنان به دنبال 

امپراطور شدن هستند.

ارزیابي نیروگاه گازي آبادان
با برگزاري نشست هاي علمي با مديران ارشد  

صنعت برق در مرکز مطالع��ات مديريت نيرو، 
موض��وع ارزيابي توان اجراي��ي و داليل اهميت 
آن مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و عالوه بر 
اين که نقطه نظرات مديران اجماع ش��د، مدير 
عامل محترم نيروگاه آبادن، خواس��تار پايلوت 
ش��دن اولين ارزيابي در صنعت نيروگاهي شد. 

ارزیابي و بهبود توان اجرایي 
در نیروگاه  آبادان

 yevoCnehpetS / نوشته: استفان كاوي 
 گردآوري: حسین ظهوریان 



20                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

21                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

غير فوري مي شود
در مقايسه با متوسط جهاني : 

نتيجه :
تا وظيف��ه اي اج��را )Execution( نش��ود 
عملكردي) Performance( نخواهيم داشت.

تقويت توان اجرايي س��ازمان ه��ا را مي توان 
به عنوان راهكاري عملي براي برقراري سيستم 
دفاعي دانست که همزمان فرصت سازي مي کند.

همه تابع اين قانون هستيم:
 با افزايش تنش و کاهش عملكرد عمال وارد 

چرخه سقوط مي شويم
  پس بايد بر عكس عمل کرد. 

ايج��اد تمرکز باعث مي ش��ود تنش ها کمتر 
شوند و هم افزايي ايجاد گردد.

تنش ه��ا، هم از درون س��ازمان ها ش��كل 
مي گيرند و هم از محيط ناشي مي شوند.

ش��ايد نتوانيم براي همه تنش هاي محيطي 
کار زيادي انج��ام دهيم ولي کاهش تنش هاي 

درون سازماني امري قابل کنترل است.
جالب است که ايجاد هم افزايي نيز مي تواند 
تمرک��ز ايج��اد نمايد به همين خاط��ر نبايد از 
ق��درت ناش��ي از هم افزايي صنفي ب��راي مهار 

تنش هاي محيطي غافل شد.
تجارب کش��ورهاي مترقي ثابت کرده است 
که با افزايش توان اجرايي نهاد ها، دستگاه هاي 
اجرايي و بنگاه هاي اقتصادي هر کشوري باعث 
مي ش��ود محوريت جامعه به سمت مسئوليت 
پذيري س��وق داده شود، در حالي که محوريت 
اکثر کشورهاي برخوردار از نهادها، دستگا هاي 
اجراي��ي و بنگاه هاي اقتص��ادي ضعيف در اجرا 
»مالكيت محوري« مي شود که اثرات سويي بر 

پيشرفت واقعي جوامع دارد.
 WEF )World Economic  .1

 )Forum
2. رقابت پذيري توانايي يك کشور در توليد 
کاال هاو خدمات و ارائه به بازار ها مي باشدکه در 
بلند مدت منجر به کسب رفاه اقتصادي مي شود.

3. منب��ع روزنامه دنياي اقتصاد. .پنجش��نبه 
91/01/31

 WIG’s= Wildly Important  .4
(Goal)s

(PIG’s= Pretty Important Goal)s .5
)به��ره   xQ= Execution Quotient  .6

اجرا(

که گزارش زير خالصه اي از اين ارزيابي است.
در ارزياب��ي ت��وان اجراي��ي ني��روگاه، پس 
برگزاري جلسات آموزشي الزم،ارزيابي مديران 
 ،xQ و سايرهمكاران، حسب فرمول محاسباتي

در طي دو نيم روز صورت پذيرفت. 
اطالعات عمومي ارزيابي:

نفرات شرکت کننده در ارزيابي:
امتياز توان اجرايي ش��رکت و مقايسه آن با 
متوسط جهاني و 10درصد برترين هاي اجرايي 

در صنعت نيروگاهي جهان:
توان اجرايي سازمان امتياز 42 را از 100 به 
خود اختصاص داده اس��ت که بيانگر اين مهم 
است که نيروگاه آبادان مي تواند به تعداد کمي 
از اهداف خود را در طي يك س��ال کاري دست 
ياب��د. پس اين س��ازمان يا نباي��د درگير تعدد 
اهداف ش��ود و يا اگر هم مي شود بايد تمرکز و 

هم افزايي زيادتري ايجاد کند.
همچنين اين ج��دول امتيازات بيان مي دارد 
در ناحي��ه هم افزاي��ي و مش��خصا در خصوص 
شاخص هاي تعاون کاري )يا همان هم افزايي( و 
پاسخگويي در منطقه اجرايي ضعيف قرار دارد.

  40>xQ ضمن آنكه چون در س��طح تيمي نيز
اس��ت، لذا به نظر مي رسد اين سازمان نيازمند 
تقويت توان اجرايي در تيم هاي کاري خود است.

با بررسي جزئيات بيش��تري از شاخص هاي 
اجرا در اليه هاي ديگر اين سازمان پي خواهيم 
برد اين س��ازمان نواحي متع��ددي براي بهبود 
ت��وان اجرايي خود دارد. جدول صفحه بعد اين 

اليه ها را مشخص نموده است . 
در حالي که تمامي شاخص هاي اجرايي اين 
س��ازمان از متوسط جهاني صنعت پايين تر و با 
10 ش��رکت برتر اين صنع��ت در جهان فاصله 
زي��ادي دارد. نكته حائز اهميت آن اس��ت که 
ش��رکتي ک��ه فض��اي کس��ب و کار بازدارنده 
فعاليت مي کند و تحت تاثير تحريم ها اس��ت با 
متوس��ط جهاني نيروگاه ها فاصله اندکي دارد 
و اين ش��رکت به راحتي مي توان��د با پرداختن 
به ش��اخص هاي موثر بر اجرا خود را در سطح 
متوسط جهاني نيروگاه ها قرار گرفته و دورخيز 

بردارد براي رسيدن به 10 شرکت برتر اجرايي 
چه در سطح ملي، منطقه اي و يا حتي جهاني. 
جايگاه��ي اعتبار س��از و امي��دوار کننده براي 

صنعت برق کشور.
جدول زير همچنين بيان مي دارد که ناحيه 
قابل بهبود در اجرا براي اين س��ازمان در سطح 

تيمي است يعني در اين سازمان: 
تيم هاي کاري با اصول اجرا کمتر آش��نايي 

دارند.
 تيم ه��اي کاره��اي از تمرک��ز و هم افزايي 

کمتري برخوردارند
کارهاي تيمي در اين س��ازمان کمتر جواب 

مي دهد
اجرا بيش��تر وابس��ته به کارهاي فردي و تا 
حدودي س��ازمان که بخش��ي از يك س��ازمان 

بزرگتر بنام وزارت نيرو است. 
نمودار توزيع عملكرد در اين سازمان نيز بيان 
مي دارد که انحراف به سمت راست )چولگي به 
راس��ت( وجود دارد يعني برخورداري کمتر از 

تمرکز و هم افزايي به نسبت پرسنل شرکت.
همچنين در ارزيابي معين ش��د در نيروگاه 

آبادان بطور متوسط :
درصد زماني که صرف اهداف مهم س��ازمان 

مي شود
 درص��د زماني که ص��رف کارهاي غير مهم، 

ولي فوري مي شود
 درصد زماني که ص��رف کارهاي غيرمهم و 
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نمره XQ1درصدتعدادسازمان
10042%42کل پاسخ دهندگان

1254%5مدير عامل/مديران ارشد

6945%29مديران مياني/سرپرستان/رهبران تيم

1924%8کارمندان/اعضاي تيم

نمره XQ1درصدتعدادسازمان
10042%42کل پاسخ دهندگان

4533%19توليد

1934%8مهندسي

2453%10اداريو مالي

1261%5ساير
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مهندس حسین صراف پور در سال 1316 
در ش�هر اصفهان به دنیا آمد. وي دوره 
ابتدایي و متوس�طه را در شهر اصفهان سپري 
نمود و تحصیالت عالي را در رش�ته مهندسي 
مكانیك در دانش�گاه ایالتي ایلینوي در شهر 
اِربانا ش�مپین آمریكا ادامه داد. وي بیشترین 
س�ال هاي خدمتي خ�ود را در زمینه تولید در 
نیروگاه هاي گازي، بخاري و س�یكل ترکیبي و 
سایر شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو 

در سطوح مختلف سازماني ادامه داد.
فرصتي دست داد تا با این بزرگوار همكالم 
شویم و به سخنان ایش�ان گوش فرا داده و از 

تجارب ارزشمند ایشان بهره ببریم.

آقاي مهندس چه عامل و یا عواملی باعث شد 
که جذب صنعت برق شوید؟

من در س��ال 1343 بال فاصله بعد از تحصيل 
به اي��ران مراجعت کردم. آن وقت صنعت برق در 

حال شكل گيري بود و وزارتخانه به شكل کنوني 
وجود نداش��ت. بازار کار در آن زمان محدود بود 
و چون من تمايل به کارهاي مهندس��ي داشتم، 
چن��د ش��رکت مهندس مش��اور خارج��ي بودند 
که براي ش��رکت نف��ت کار مي کردند که يكي از 
آنها »ميكون« يك ش��رکت هلندي بود که براي 
کنسرسيوم نفت کار مي کرد بنابراين من در شهر 

تهران در اين شرکت مشغول به کار شدم.
بع��د از ح��دود يك س��ال کار در آن ش��رکت 
متوجه ش��دم که وزارت نيرو تشكيل شده است 
و ش��رکت هاي ب��رق منطقه اي در حال ش��كل 
گيري هستند و چون من نيز بومي اصفهان بودم، 
تقاضاي کار خود را به ش��رکت ب��رق منطقه اي 

اصفهان که تازه در حال شكل گيري بود دادم.
در بدو اس�تخدام چه کس�اني با شما در آنجا 

مصاحبه کردند؟
يكي از آنها آقاي مهندس روحاني، مدير عامل 
برق منطقه اي اصفهان و ديگري مهندس فرتاش، 

عضو هيئت مديره آن شرکت بودند.
بعد از س��ه نفر اعضا هيئت مدي��ره، تنها فرد 
اجراي��ي در آنج��ا محس��وب مي ش��دم و وظيفه 
اينجان��ب س��ازماندهي کار در آن ش��رکت بود، 
و چ��ون آنها دستش��ان خيلي خالي ب��ود، براي 
س��ال هاي اوليه کارهاي اجرايي پ��روژه را انجام 

مي دادم.
  آن موقعي که به اصفهان وارد ش�دید، مقدار 

تولید برق چقدر بود؟ 
فقط ده، دوازده هزار کيلو وات بود.

آی�ا این تولید که مي فرمایی�د قبل از احداث 
نیروگاه دنبه )اصفهان فعلي (بود؟

بله. در آنوقت نيروگاه دنبه )اس��الم آباد( هنوز 
س��اخته نش��ده بود، نيروگاه دنبه به دس��ت من 
ساخته ش��د. که من قبل از راه اندازي نيروگاه در 

آنجا مجري و مدير پروژه بودم.
آی�ا زماني ک�ه به اصفه�ان وارد ش�دید برق 

عمومیت داشت؟
خير. يك ش��رکت خصوصي در اصفهان وجود 
داش��ت که هنوز به برق منطقه اي منتقل نش��ده 
بود، که بعد از اين من در جمع آوري و سازماندهي 
حضور داش��تم و به عنوان يك��ي از بنيان گذاران 

سيستم برق منطقه اي بودم.
 آیا رش�ته اي که ش�ما در دانش�گاه ایلینوي 
آمریكا به عنوان رشته مكانیك خوانده بودید با 

این کار همخواني داشت؟
بله. سيس��تم مكاني��كال که به عنوان رش��ته 
تحصيل��ي در قديم وجود داش��ت داراي درس ها 
و ش��اخه هاي متع��ددي در زمين��ه الكتري��كال 
بود ک��ه حتي در قدي��م در ايران به آن، رش��ته 

الكترومكانيكال نيز اطالق مي شد.
سمت هاي شغلي خود را بفرمایید؟

کار در شرکت هلندي ميكون � مجري و مدير 
پروژه نيروگاه دنبه قبل از ساخت � مدير نيروگاه 
دنبه در زمان بهره برداري از اين نيروگاه و مجري 
پروژه نوس��ازي واحد هاي جدي��د � مديريت کل 
توليد نوسازي توانير قبل از انقالب � معاونت کل 
نوس��ازي توانير در زمان آق��اي تاج � کار در دفتر 
فني مش��انير � مدير عامل مش��انيران � معاونت 

توليد شرکت موننكو.
ش�ما بعد از چند س�ال از اصفهان ب�ه توانیر 
در ته�ران آمدید؟ و بعد از آم�دن به توانیر چه 

کارهایي انجام دادید؟
بعد از حدود 10 سال که مديريت نيروگاه دنبه 

را به عهده داش��تم ب��ه توانير منتقل و به عنوان 
مديريت توليد کل نوسازي آنجا منصوب شدم.

در هم��ان زمان ما درگي��ر توليد نيروگاه ها و 
قرار داد هاي زيادي بوديم به طوري که هم اکنون 
بس��ياري از نيروگاه هاي)بخاري( بزرگي که در 
مدار هستند قراردادش��ان در همان زمان بسته 

شده است.
خوش��حالم بگويم، ح��اال که به عق��ب نگاه 
مي کنم از خيلي از تصميم هايي که در آن وقت 
گرفتم راضي هستم. يكي از موارد خيلي بزرگي 
که هنوز به آن افتخار مي کنم تصميم گيري در 

مورد به کارگيري برج هاي خشك بود.
 اگر امكان دارد قدري بیش�تر درباره ي این 

موضوع شرح دهید.
ت��ا آن زم��ان در واحد هاي بخ��اري اغلب از 
برج هاي تر اس��تفاده مي ش��د، که نيروگا ه هاي 
بزرگ به خاط��ر کمبود آب در س��طح ايران با 

مشكل مواجه بودند.
مش��كل ديگر اين بود که در آن زمان تجربه 
اس��تفاده از برج هاي خشك در دنيا بسيار کم و 
محدود و به صورت آزمايشي بود.کاًل يك واحد 
در اس��پانيا، يك واحد در ايروان و يك واحد هم 

در وايومينگ آمريكا وجود داشت.
نگراني م��ا از اين بود که اي��ن تجربه کم در 
دنيا نتيجه کار را براي ما به طور دقيق مشخص 

نمي کرد.
در آن زمان در دنيا دو نوع برج خشك وجود 
داشت؛ يكي به اسم هلر خشك و ديگري به اسم 
ACC. چ��ون ما درگير قراردادها و گزارش هاي 
مشاوران در آن زمينه بوديم و مخالفت هايي به 
خاطر تجربه کم اين کار وجود داشت باالخره در 
آن زمان تصميمي گرفتيم که شما هم اکنون اين 
دو برج را به صورت گسترده در ايران مي بينيد، 
و اين امر باعث شد که مصرف آب در نيروگاه ها 

به يك دهم کاهش پيدا کند.
  آن زم�ان ک�ه در توانی�ر مش�غول ب�ه کار 
بودید آیا فكر مي کردید چه نیازي به س�اخت 
نیروگاه ه�اي جدید در این جامعه رو به رش�د 

وجود دارد؟
وزارتخانه، دفتر برنامه ريزي داش��ت که با در 
نظر گرفتن پارامتر هاي مطرح در رشد مملكت 
نيازه��ا را کم و بيش اعالم مي کرد.گس��تردگي 
اين نيازها بعد از سال هاي 52،51 به بعد خيلي 
ش��ديد ش��د و اين جهش ها واقعاً نياز بود و من 

بسيار خوشحال هستم که بعضي از اين پروژه ها 
درس��ت در مراحل آخر کار خ��ود، زماني که به 
انقالب برخورد کرد، متوقف نشد و ما توانستيم 
با وجود سختي کار و شرايط اجتماعي، کار خود 
را به اتمام برس��انيم. در آن زم��ان تكنولوژي و 
مهندسي و برنامه ريزي بدين معنا وجود نداشت، 
شايد اين يك مزاح تلقي شود که نصب يك عدد 
تير بتني 12 متري درون يك کوچه 11 پيچ و 
عرض 2 متر خودش يك پروژه بود، ولي افتخار 
ما اين اس��ت که االن داري��م کارهاي بزرگي در 

سطح ايران انجام مي دهيم.
با دیدي که ش�ما از تولید دارید، چه طور در 

تولید رشد کرده ایم؟
من افتخ��ار مي کنم ک��ه در وزارت نيرو کار 
کردم و حرکت به س��وي خ��ود باوري و روي 
پاي خود ايس��تادن از آن موقع ش��روع شد و 
در حال حاض��ر ما درگير طراحي کل نيروگاه 
هس��تيم و م��ن ک��ه ابت��داي کار را ديدم که 
چه ط��ور کارها انجام مي ش��ده و کارهايي که 
اآلن در حال انجام اس��ت، ب��ه خودم مي بالم، 
و از اين خوشحالم وقتي که مي بينم آن زمان 
که ما مي خواستيم کار بگذاريم و نمي شد حاال 

داري��م دکل 400 کيلو ولت طراحي مي کنيم 
ي��ا اين که داريم درصد بااليي از توربين گاز را 

مي سازيم.
  اگ�ر دوب�اره از ابتدا ش�روع کنید همین 

مسیر را طي مي کنید؟
بله. به پش��ت س��ر که ن��گاه مي کنم چون 
که مي بينم در اي��ن مملكت هرجا نيروگاهي 
وجود دارد من گوشه اي از آن کار را در دست 
داش��ته ام به خود مي بال��م و اين باعث افتخار 
من اس��ت که در يك جا مشاور، يك جا طراح، 
ي��ك جا کارفرما و در جاي ديگر مدير آن کار 

بوده ام.
 صحبت نهایي را خودتان بفرمایید؛

من يك توصيه براي مهندسان عزيز جوانم 
داش��تم و آن اي��ن اس��ت که به هي��چ عنوان 
تح��ت تاثير تبليغات منفي ق��رار نگيرند، زياد 
ايده آليس��تي فكر نكنند، مملكت خودشان را 
ببينن��د، توي اين مملكت مي ش��ود کار کرد، 
نباي��د زياده خواه بود، نبايد منف��ي بافي کرد، 
نبايد کم کاري کرد، بايد خدمت کرد. ما مشكل 

داريم ولي بايد مشكل را خودمان حل کنيم.

گفت وگو با پیشكسوتان صنعت تولید برق ایران

امروز با مهندس حسين صراف  پور

 مهندس اسماعیل میر فخرایي  

گفت وگو
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HSE

و صنايع��ي که به نوع��ي توليد مواد ش��يميايي 
مي کنند مناسب تر خواهد بود و يا استفاده ازروش 
FMEA در واحد تعمي��رات صنايع و همچنين 
صنايع��ي که توليدات آنها خ��ودرو، يخچال، در و 
پنجره سازي، اجاق گازسازي و غيره که مكانيكي 
هستند از کاربري بيشتري برخوردار است. لذا بايد 
در انتخاب نوع روش ارزيابي ريسك دقت فراواني 

نمود تا نتايج به دست آمده قابل اعتمادتر باشند.
امروزه حوادث خسارت جاني، مالي، تجهيزاتي 
و محيط زيستي بي ش��ماري را به وجود مي آورند 

که با اتخاذ تدابير مناس��ب ايمني، بهداش��تي و 
مديريتي مناس��ب، مي توان از ش��دت و احتمال 
وقوع ح��وادث کاس��ت. علم ارزيابي ريس��ك در 
صنايع��ي که از س��طح  ايمني باالي��ي برخوردار 
هستند قبل از بروز هرگونه حادثه تمامي سيستم 
و زير سيس��تم ها را مورد بررس��ي قرار مي دهد تا 
اقدامات کنترلي متناس��ب با ن��وع خطر را به کار 
گيرند. اما متاسفانه دراغلب صنايع کشور منتظر 
وقوع حادثه مي نش��ينند و بعد از وقوع حادثه نيز 
به دنبال مقصر مي گردند، در حالي که ساير علل 

به بوجود آورنده حادثه را ناديده مي گيرند.
با روند شتاب زده اي که از اواسط قرن بيستم در 
توسعه و گسترش سيستم هاي حساس و پيچيده 
شروع ش��د، اين ايده قوت يافت که براي ارزيابي 
ايمني سيس��تم ها ديگر نمي ت��وان منتظر وقوع 
حوادث ش��د تا بتوان از طري��ق تجزيه و تحليل، 
نقاط ضعف سيستم را شناس��ايي و برطرف کرد 
و لذا سعي شد که روش هايي براي ارزيابي ايمني 
ابداع ش��ود  که قادر باشند، پتانسيل وقوع حادثه 

را قبل از مرحله توليد سيستم شناسايي کنند. 
نتيجه اين تالش ها به ش��كل گيري علم ايمني 
سيستم ها منجر شد. اين علم براساس يك برنامه 
طرح ريزي ش��ده، قانونمند و س��ازماندهي شده، 
در قال��ب يك فرايند قبل از وق��وع حادثه ايمني 

سيستم را پيگيري مي کند. 
اي��ن روش فرايند، تجزيه و تحليلي براس��اس 
ايمني سيس��تم اس��ت که به منظور شناس��ايي 
اصول��ي خطرات و تعريف آنها و همچنين تعريف 
ريسك هايي که قادر به وارد ساختن ضرر و زيان 

به سيستم هستند، اجرا مي شود. 
اين  روش با درك عميق منابع، طبيعت و نوع 
جريان هاي ناخواسته انرژي که مي توانند صدمات 
تصادفي را به وجود آورند در س��ال 1973 توسط 
Haddon از روش پاي��ش مديريت��ي و درخت 
ريس��ك منتج ش��د. با توجه به معضل انرژي در 
ق��رن حاضر، اي��ن روش مي تواند عالوه بر کنترل 
خطرات، از يك ط��رف از بروز حوادث جلوگيري 
ک��رده و از طرف ديگر در حف��ظ و ذخيره انرژي 
به عنوان يك س��رمايه ملي، نقش بسيار موثري را 

ايفا نمايد.
مواد و روش ها

مطالع��ه حاضر، در واحدهاي بخار وگاز يكي از  
نيروگاه هاي کشور انجام پذيرفت. براي جمع آوري 
داده ه��اي الزم و تكمي��ل برگه ه��اي ETBA از 
روش مش��اهده، مصاحبه ب��ا متخصصين فرايند، 
 ،walking-talking Through method
مطالعه وبررسي دستورالعمل ها، چك ليست هاي 
موجود در واحدها و تمامي مس��تندات مربوط به 

ايزو استفاده شد.
ETBA مبتن��ي ب��ر اي��ن فرضيه اس��ت که 
صدمه اتفاقي، ناش��ي از تبادالت انرژي مربوط به 
جريان هاي ناخواس��ته انرژي است که از موانع رد 
ش��ده و وارد اهداف مي شوند. اين روش شامل 5 

گام اساسي است. 

واژه هاي کليدي: ني��روگاه، رديابي جريان 
ناخواس��ته انرژي وتجزيه تحليل حفاظ ها 

)ET&BA(، ارزيابي ريسك 
مقدمه و هدف

 امروزه صنايعي موفق تر هس��تند که نس��بت  
به مس��ائل ايمني خود عملكرد مطلوبي را داشته 
باش��ند. اين امرميس��ر نخواهد بود مگ��ر اين که 
ب��ا روش هاي مناس��ب علمي به بررس��ي ايمني 
سيستم هاي خود بپردازند. با اين توصيف، امروزه 
براي شناس��ايي و بررس��ي خط��رات، روش هاي 

متع��دد و گوناگوني وجود دارد ک��ه از آن جمله 
مي توان به رديابي جريان ناخواسته انرژي وتجزيه 
 Energy Trace & Barrier« تحليل حفاظ ها
Analysis« اش��اره نمود. مطالعه حاضر با هدف 
ارزيابي ريس��ك هاي موج��ود در واحد هاي گاز و 

بخار انجام مي گيرد.
حدود 140 روش ارزيابي و بررس��ي ريس��ك 
وجود دارد که برخ��ي از اين روش هاي ارزيابي و 
بررسي ريسك چند سالي است که در کشورمان 
رايج شده اس��ت که مي توان ازآن جمله به روش 

آناليز مقدماتي خطر )PHA(، آناليز ايمني شغل 
 ،)FTA( تجزي��ه وتحليل درخ��ت خطا ،)JSA(
 ،)HAZOP( مطالعه خطر و قابليت بهره برداري
رديابي جريان ناخواس��ته انرژي و تجزيه تحليل 
حفاظ ها  )ET&BA( وغيره اش��اره نمود. براي 
استفاده مناس��ب از متدهاي شناسايي و ارزيابي 
ريسك بايد متد مورد استفاده متناسب با ماهيت 
خط��رات وعوامل زيان آور موج��ود در آن فرايند 
وسيستم باشد، بطور مثال کاربرد بررسي ريسك 
ب��ه روش HAZOP در فرايندهاي ش��يميايي 

 ارزیابي ریسك به روش ردیابي جریان ناخواسته انرژي و تجزیه تحلیل حفاظ ها 
در واحدهاي گاز و بخار یكي از نیروگاه هاي كشور در سال 1390

اول ایمنیایمني و تولید
بعد کار

 كریم فردزارعيـ  كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي 
  حمیدرضا الیاسيـ  لیسانس برق  
نیروگاه سیكل تركیبی قم
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ETBA جدول 1: چك لیست انرژي هاي

1- انرژي الكتريكي 
1-1: جريانهاي مستقيم/متناوب 

1-2: انرژي الكتريكي ذخيره شده 
1-3: ميدان هاي مغناطيسي

2- انرژي پتانسيل 
2-1:قرار داشتن انسان در ارتفاع 
2-2: قرار داشتن جسم در ارتفاع 

2-3: اشياي معلق 
2-4 : بناي در حال ويراني 

2-5: بلند کردن بار و حمل و نقل 
2-6: فنرها و اشياي تحت تنش 

2-7: سطوح شيب دار 
2-8: سطوح لغزنده 

3- انرژي جنبشي چرخشي
3-1: ماشين هاي گردنده و گريز از مرکز 

3-2: چرخ دنده ها و چرخ ها 
3-3: اجزاي انتقال قدرت 
4- انرژي جنبشي خطي

4-1 : اجسام پرتاب شده، گلوله ها
4-2: پيستونها و اجزاي در حال حرکت 

4-3: قيچي ها و پرس ها 
4-4: وسايل نقليه در حال حرکت

5- انرژي گرمايي 
5-1: مواد مذاب يا مواد در حال سوختن 

5-2: تشعشع حرارتي 
5-3: هدايت گرمايي 

5-4: جابجايي هوا، گرماي منبسط شده 
5-5: چرخش حرارتي
6- انرژي پرتو دهي 

6-1: پروتوهاي يونيزان )آلفا- بتا...(
)….IR.UV( 6-2: پرتوهاي غيز يونيزان
7- جابجايي فشار، حجم و انرژي جنبشي 

7-1: انفجار يا ترکيدگي در فشار بيش از حد 
7-2: ايجاد خالء 

7-3: ريختن مايع 
7-4: افزايش حجم سياالت، فوران سياالت 

7-5: اشياي فنري که در حال باز شدن هستند 
8- تاثيرات مواد شيميايي 

8-1: مواد خفقان آور و بيهوش کننده 
8-2:مواد خورنده 

8-3: حالل ها و روان کننده ها 
8-4: مواد غير قابل ترکيب، مواد تجزيه ناپذير 

8-5: مواد دفع شده، پس مانده، قابل انفجار و قابل احتراق 
8-6: گرد و غبار، فيوم ها، گازها و بخارات 

9-صدا و ارتعاش
9-1: صدا 

9-2: ارتعاش 
10- انرژي هاي جوي 

10-1: سرعت، شدت و جهت باد 
10-2: باران 

10-3: برف، تگرگ و... 
10-4: رعد و برق 

10-5: نور آفتاب، هوا ) گرم، سرد و...( 
11- انرژي هاي زميني 

11-1: زمين لرزه 
11-2: نشست زمين، جريان هاي آب زير زميني 

12- موجودات زنده 
12-1: کنش و واکنش ميان انسان ها 

12-2: کنش و واکنش ميان انسان ها با موجودات ديگر 
13- متفرقه 

13-1: قرار داشتن تجهيزات در محل نامناسب 
13-2: پيچيدگي و نامناسب بودن دستگاهها و تجهيزات 
13-3: ق��رار گرفت��ن اف��راد در پوس��چر نامناس��ب و 

کاراستاتيك

جدول )2(: چك لیست بررسي انرژي و کارایي حفاظ ها 

تغييرات در حفاظ ها تغييرات جريان انرژي
حفاظ قوي يا خيلي ضعيف است.جريان خيلي کم يا خيلي زياد است.

طراحي حفاظ غلط است. انرژي خيلي زود يا خيلي دير جريان مي يابد و يا اصال جريان نمي يابد.
حفاظ خيلي زود يا خيلي دير عمل مي کند.انرژي خيلي سريع يا خيلي کند جريان مي يابد.
حفاظ از هم مي پاشد يا بطور کامل از کار مي افتد.جريان انرژي متوقف، افزايش يا رها مي شود.

حفاظ جلوي جريان را مي گيرد يا شدت آنرا افزايش مي دهد. نوع ناخواسته اي از انرژي به سيستم وارد مي شود. 
نوع غلطي از حفاظ انتخاب شده است. رها شدن انرژي اثرات پشت سرهم دارد.

882B-MIL-STD          جدول)3(: سطوح شدت خطر براساس استاندارد

تعريف حادثهطبقهتوصيف
مرگ يا از کار افتادن سيستم 1فاجعه بار
جراحت، بيماري شغلي يا صدمه شديد به سيستم 2بحراني
جراحت، بيماري شغلي يا صدمه خفيف به سيستم 3مرزي
جراحت، بيماري شغلي يا صدمه کمتر از حد خفيف به سيستم 4جزئي

882B-MIL-STD جدول )4(: سطوح احتمال خطر براساس استاندارد

تعريف حادثه سطحتوصيف
وقوع مكرر آن محتمل است .Aمكرر

در طول عمر يك سيستم چندين بار رخ مي دهد. Bمحتمل
گاهي اوقات وقوع آن در طول عمر يك سيستم محتمل است.Cگاه به گاه

وقوع آن محتمل است، ولي ممكن است  طول عمر سيستم رخ دهد. Dبعيد
بسيار غير محتمل است، مي توان فرض کرد که خطر رخ نخواهد داد.Eغير محتمل

882B-MIL-STD   جدول )5( : ماتریكس ریسك براساس استاندارد

          شدت خطر 
جزئي)4(مرزي)3(بحراني )2(فاجعه بار )1(احتمال خطر

)A(1مكررA2A3A4A

)B(1محتملB2B3B4B

)C( 1گاه به گاهC2C3C4C

)D(1بعيدD2D3D4D

)E(1غير محتملE2E3E4E

جدول )6(: طبقه بندي ریسك جهت اولویت بندي 
شاخص ريسكطبقه بندي ريسك

3A.2B.2A.1C.1B.1Aغير قابل قبول
3B.3C.2D.2C.1Dنامطلوب

4A.4B.3E.3D.2E.1Eقابل قبول با تجديد نظر
4E.4D.4Cقابل قبول بدون تجديد نظر

گام اول: شناس��ايي انواع انرژي هاي موجود در 
سيستم 

در اين مرحله، منابع انرژي شناس��ايي شد. هر 
گونه مواد، مكانيس��م و يا فرآيند کاري که داراي 
انرژي باشد و اين انرژي توانايي رهايي در سيستم 
را داش��ته باش��د؛ به عنوان منبع انرژي شناخته 
ش��د. براي اطمينان از اين که تم��ام منابع انرژي 
شناس��ايي ش��ده اند، از چك ليس��ت موجود در 
جدول )1( استفاده شد. منابع الكتريكي، فيزيكي، 
شيميايي، بيولوژيكي، پنوماتيكي و... نمونه هايي از 

اين منابع انرژي هستند. 
گام دوم: رديابي مس��ير انرژي ها در سيستم و 

تعيين اهداف بالقوه ي در معرض تماس
در اين مرحله مس��ير حرکت و رهايي انرژي از 
منبع تا هدف، به عنوان مسير انرژي بررسي شد، 
و ب��ا رديابي جريان انرژي، امكان واکنش انرژي با 
س��اير انرژي ها، حفاظ ها و موانع و اهداف بررسي 
ش��د. برای اطمينان از بررسي کامل مسير انرژي 
از چ��ك ليس��ت موجود در جدول )2( اس��تفاده 
شد. همچنين در اين مرحله به شناسايي اهداف 

بالقوه در معرض تماس پرداخته ش��د. کارکنان، 
تجهي��زات، مواد اوليه، محي��ط کار، توليد، ميزان 
توليد و اعتبار سيس��تم به عن��وان اهداف بالقوه 

تعريف شدند. 
گام سوم: شناسايي و ارزيابي موانع و حفاظ ها 
هرگونه طراحي يا روش اجرايي که از دستيابي 
انرژي مخاطره آميز به اهداف آسيب پذير سيستم 
جلوگيري کند، به عنوان موانع انرژي در نظر گرفته 
مي شود. اين موانع مي توانند به اشكال مختلفي از 
جمله موانع فيزيكي، موانع مكاني)دور بودن منابع 
انرژي از هدف( موانع زماني و فرايندي باشند. در 
اين مرحله موان��ع و حفاظ هايي که برای کنترل 
انرژي در مسير جريان آن قرار داشتند، شناسايي 
شدند. جهت ارزيابي کارايي حفاظ هاي موجود از 
چك ليست ارائه شده در جدول )3( استفاده شد. 

گام چهارم: ارزيابي ريسك 
همان گونه ک��ه مي دانيم، ه��دف کلي ارزيابي 
ريس��ك، ايجاد زمينه اي ب��رای تصميم گيري در 
خصوص پذيرش ريس��ك هاي موجود ي��ا ارتقاء 
وضعيت ايمني سيس��تم و در نهاي��ت اولويت در 

کنترل آنهاس��ت . در اين مرحله پس از شناسايي 
ريس��ك هاي موج��ود در صنعت، ب��رای ارزيابي 
و اولويت بن��دي در کنت��رل خط��رات از ماتريس 
ريس��ك 882B-MIL-STD اس��تفاده شد. در 
اي��ن ماتريس براي ارزيابي ريس��ك، از دو پارامتر 

احتمال و شدت خطر استفاده مي شود. 
گام پنجم: اصالحات 

گام آخر تكميل کننده نتايج بدس��ت آمده از 
مراحل قبلي اس��ت يعني ريس��ك هايي که طبق 
ماتريس ريس��ك بحراني باشند را با پيگيري هاي 
الزم حذف و اصالح و درصورت عدم حذف کامل 
با بررس��ي هاي الزم ازش��دت ويا احتم��ال وقوع 

رخداد مي کاهد.
تشكيل ماتريس ريس��ك با ترکيب دو پارامتر 
شدت و احتمال وقوع خطر، نمره ريسك محاسبه 
 :)Hazard Severity(مي ش��ود. ش��دت خطر
در اس��تاندارد 882B-MIL-STD شدت خطر 
به صورت س��طح يا ميزاني از خطر که براس��اس 
پتانس��يل واقعي يا درك ش��ده، منجر به صدمه، 
جراحت يا خس��ارت اهداف سيستم مي شود؛ به 
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قاب��ل قبول با تجديد نظ��ر، 100مورد قابل قبول 
بدون تجديد نظر اس��ت. در اي��ن مقاله به دليل 
حجم زياد آنها تنها يك برگه کاري بعنوان نمونه 
در جدول ش��ماره )7( ارائه شده است. همچنين 
بعض��ي موانع انرژي شناس��ايي ش��د که ش��امل 
ايزوالسيون، ضمانتنامه ها ، دستورالعمل ها ، پرميت 
ها، تگ ها، دتكتورها، آالرم ها، انواع فيوزها، گيج 
ها، ش��يلدها، کابينت ها، فنس ها، اينترالك ها، 
اوت الك ها، اين الك ها، وسايل حفاظت فردي، 
سيس��تم ارت ، سيني کابل ها، رله هاي حفاظتي، 
expansion joint ه��ا، ابزاردقيق ها، مافلرها، 
س��پرها، safety valveه��ا، کليدها، دکمه هاي 
فش��اري، انواع عالئم هش��داردهنده، سوپاپ هاي 

اطمينان،  Eearstorها و چك ليست است. 
بحث و نتیجه گیري 

همان طور که جدول شماره )8( نشان مي دهد،  
22 م��ورد از 195 مورد ريس��ك هاي شناس��ايي 
ش��ده بر طبق جدول )9( وبا توج��ه به برگه کار 
تكميل ش��ده در گروه ريسك هاي نامطلوب  قرار 

مي گيرند؛ که بايد در اولويت اقدام قرار بگيرند. 
يكي از نكات مهم در اين بخش آن اس��ت که 
تكلي��ف ريس��ك هايي که در ناحيه ب��اال و پايين 
قرار مي گيرند، مش��خص است اما نحوه برخورد با 
ريس��ك هايي که در ناحيه متوسط قرار خواهند 
گرفت، چندان مش��خص نيس��ت چرا که تعريف 

ريس��ك پذيرفتني، دش��وار اس��ت . ريسك هايي 
ک��ه در يك مجموعه پذيرفتني هس��تند، ممكن 
اس��ت که در محيط هاي ديگر ناپذيرفتني باشند. 
پذيرش يا عدم پذيرش ريس��ك در هر محيط به 
عوامل��ي چون محيطي که ريس��ك در آن وجود 
دارد، ماهيت سيس��تم از نظر مي��زان ضرورت و 
مزاياي فعاليت، درك ماهيت ريس��ك از س��وي 
اف��راد حاضر در آن و هزينه هاي کاهش ريس��ك 
بس��تگي دارد. سوالي که همواره مطرح است اين 
اس��ت که آيا ريس��ك ها پذيرفتني هستند يا نه؟ 
جواب اين سوال مستلزم بررسي هاي فراوان است.

در اين شرايط دو اصل زير حاکم است: 
پايي��ن تري��ن حدي ک��ه بطور معق��ول قابل 

دستيابي است. 
پايين ترين حدي که بطور معقول عملي است. 

کاربرد اصل دوم بدين معني اس��ت که بهترين 
کاري که مي توان در ش��رايط فعلي انجام داد، بايد 
صورت گيرد. اصل اول نيز ش��بيه اصل دوم است 
ولي دقت و س��خت گيري کمتري نس��بت به آن 
دارد. در اين اصل، ريسك تا جايي که معقول است 
کاهش داده مي شود، نه تا جايي که ممكن است. 

اغلب حوادث در اثر عدم توجه کافي به خطراتي 
که در ناحيه متوسط قرار مي گيرند،ايجاد مي شوند 
. لذا توصيه مي شود ريسك هايي که در ناحيه مهم 
و متوسط قرار دارند نيز همانند ريسك هاي باال با 

حساس��يت، مورد توجه قرار گيرند. براي کاهش 
ريس��ك تا حد مطلوب، اقدام��ات متعددي قابل 
اجراست که از عمده ترين آنها مي توان به برقراري 
سيس��تم هاي نظارت و بازرس��ي منظم، برقراري 
آموزش   ،Housekeeping منظ��م  برنامه هاي 
مستمرمسايل ايمني به پرس��نل، برنامه تشويق 
و تنبيه در م��ورد رعايت مس��ايل ايمني واندازه 
گيري از عوامل زيان آور محيط کار، پياده سازي 
فرهنگ ايمني ،تخصي��ص منابع مالي الزم براي 
کاهش ريس��ك و  ... اشاره کرد. درپايان پيشنهاد 
مي ش��ود که به منظورفراه��م آوردن يك برنامه 
مطالعاتي وپيش��گيرانه مناسب، حوادث 30 سال 
اخيري را که درنيروگاه هاي برق کشوراتفاق افتاده 
جمع آوري نموده، س��پس با بررس��ي علل شكل 
گيري وايجاد حوادث،  با برنامه مناس��ب وآگاهي 
ازعلل حوادث ايجاد ش��ده ازوقوع حوادث مشابه 

درنيروگاه هاي کشورپيشگيري کرد.  
منابع:

 Roger L.brauer ." safety and health for  -1
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 Celeste Jacinto & Elainc ." work accident  -2
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2-article iv

 J.R buys ,J.L. clark ." events and causal factors -3

.1995 analysis ", scientch,inc, august

 L.Benner,jr ." accident investigations  -4

" multilinear events sequencing methods

 )1975(7,2,journal of safety research ,

5- ش�یرالي، ع�دل، چگونگي اجراي تكنی�ك )ETBA( در 

صنای�ع؛ مطالع�ه موردي اج�راي این روش در واح�د آیزوماکس 

پاالیشگاه تهران، چهارمین همایش سراسري بهداشت حرفه اي 

ایران- همدان 1383

6- مرتضوي، زراء نژاد، خوانین، اصیلیان مهابادي، شناسایي 

و ارزیابي ایمني کانونهاي خطر) جریانهاي ناخواس�ته انرژي( در 

یكي از طرح هاي پتروش�یمي، مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، 

دور نهم، شماره 4، مهر- آبان 1386، صفحه 39-46

7- شیرالي، عدل، شناسایي و ارزیابي کانونهاي خطر) جریان هاي 

ناخواسته انرژي( در واحد هیدروکراکینگ پاالیشگاه تهران

8- قهرماني، عدل، نس�ل سراجي، استفاده از HAZOP در 

ارزیابي ریسك یك فرایند شیمیایي

9- حبیبي احسان ا...، علیزاده مجید، ایمني کاربردي و شاخص هاي 

عملكرد در صنعت، انتشارات فن آوران، چاپ اول، سال 86

10- محمد فام ایرج، مهندس�ي ایمني، انتشارات فن آوران، 

چاپ پنجم، سال 86

ETBA جدول )7( : نمونه اي از برگه کار
سيستم مورد بررسي:                    تاريخ:                                                       

اهداف بالقوه در توصيف رويداد ناخواستهنوع انرژيرديف
معرض تماس

حفاظ هاي موجود در 
مسير جريان

سطح 
ريسك 
موجود

اقدامات کنترلي 
وپيشنهادي

1  
قرار گرفتن درمعرض ميدان الكترومغناطيسي

    4        -افرادالكترومغناطيسي
حفاظ هاي بتوني، 
آموزش، شناسايي 

خطرات، رعايت فاصله 
استاندارد 

افراد، محيط سروصداي فن هاي ترانس اصلي سروصدا   2 
    3وسايل حفاظت فردي زيست 

آموزش استفاده صحيح 
ازوسايل حفاظت فردي، 

جاذب هاي صوتي 

الكتريكي   3
عملكرد نامناسب رله هاي 

حفاظتي ترانس /برق گرفتگي/
سوختگي/مرگ

افراد، تجهيزات، 
    1رله هاي حفاظتيمنابع مالي

بازرسي منظم و دقيق، 
آموزش  ،شناسايي 

خطرات

عمل نكردن شير اطمينان تانك انفجار   4
ذخيره هوا هنگام بازرسي 

افراد، تجهيزات، 
محيط زسيت، 

منابع مالي

دستورالعمل ها،
   1شيرهاي اطمينان 

بازرسي شيرهاي 
اطمينان، استفاده از 
شيرهاي اطمينان به 

طورسري  

افراد،  محيط نشت بخار داغ ازمحل اتصاالت بخار داغ    5
زيست  

وسايل حفاظت 
فردي، گيج ها، 

اتصاالت 
3    

آموزش استفاده صحيح 
ازوسايل حفاظت فردي، 
اقدام تعميراتي مناسب 
وفوري، بازرسي مرتب 

جدول )8(: فراواني ریسك هاي شناسایي شده 

مجموع 
ريسك 

ها
4E4D4C4A4B3E3D2E1E3B3C2D2C1D3A2B2A1C1B1A

کد 
ارزيابي 
ريسك

فراواني195462430610122191564543000000

جدول )9(: دسته بندي ریسك هاي یافته شده براساس جدول اولویت بندي

شاخص ريسكطبقه بندي ريسكيافته ها      ) فراواني(
223B.3C.2D.2C.1Dنامطلوب
734A.4B.3E.3D.2E.1Eقابل قبول با تجديد نظر
1004E.4D.4Cقابل قبول بدون تجديد نظر

عن��وان يك ش��اخص کيفي، مطاب��ق جدول)4( 
 Hazard( طبقه بندي شده است. احتمال خطر
-MIL-STD استاندارد  در  Probability(ك 

882B احتمال خطر مطابق جدول )5( به عنوان 
معيار قضاوت کيفي در مورد احتمال نسبي وقوع 

يك حادث��ه ناش��ي از يك خطر کنترل نش��ده، 
توصيف شده است.

براساس استاندارد 882B-MIL-STD برای 
طبق��ه بندي خطرات و اولويت بن��دي در کنترل 
ريس��ك هاي مورد نظر، مطابق جدول )7( و )8( 

اقدام شد.
یافته ها 

يافته هاي اين پ��روژه همان برگه هاي کاري يا  
جداول تكميل ش��ده ETBA مي باشد که تعداد 
آنها 195 مورد است. 22 مورد نامطلوب، 72 مورد 
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چالش هاي ساختاري

آمارها نش��ان مي دهند ک��ه هم اکنون در 
بخ��ش توليد ب��رق هزينه ه��اي توليد در 
مقايسه با ميانگين جهاني نسبتاً باالست، بنابراين 
خصوصي س��ازي در صنعت برق به منظور اجراي 
اصل 44 قانون اساسي و دستيابي به اهداف برنامه 
چهارم توس��عه، با ورود بخ��ش خصوصي به اين 
حيطه راه حل مناس��بي تشخيص داده شده تا با 
بهره وري باالتر،شفافيت هزينه ها و کاهش تلفات 
باعث بهره برداري بهينه از بخش توليد برق شود. 
براساس قانون،خصوصي سازي در صنعت برق 
از دو طريق واگذاري نيروگاه هاي دولتي به بخش 

خصوصي و س��اخت نيروگاه ب��ه يكي از دو روش 
BOO و BOT توسط بخش خصوصي امكانپذير 
اس��ت. در اين راستا شرکت توانير در جهت جلب 
اطمينان و آرامش خاطر س��رمايه گذاري در اين 
بخش و همچنين رس��الت خطير و قانوني تأمين 
نيروي برق کش��ور، اقدام به انعق��اد قراردادهاي 
تبديل انرژي با سرمايه گذاران نيروگاهي مي نمايد. 
نظارت بر اجراي مف��اد قراردادهاي تبديل انرژي 
از جنبه ه��اي متفاوت��ي از جمل��ه: رس��يدگي به 
نيروگاه ه��اي  ب��رق  ف��روش  صورتحس��اب هاي 
خصوصي و نهايتاً بازگش��ت اصل سرمايه و سود 

به سرمايه گذاران، کنترل و مديريت مصرف منابع 
سوخت کشور، کمك به پايداري شبكه برق کشور، 
کمك به استقالل نيروگاه هاي خصوصي، آشنايي 
و ش��رکت نيروگاه هاي خصوصي در بازار برق و... 
بس��يار حائز اهميت است. نظارتي دقيق متضمن 
کاهش مالكيت و کنترل دولتي و تش��ويق بخش 
خصوصي به س��رمايه گذاري در اين عرصه بوده و 
گام بزرگي در جهت نيل به اهداف برنامه چهارم 
توس��عه دولت محترم در جهت خصوصي س��ازي 

صنعت برق است.
در اين بررس��ي سعي ش��ده تا جنبه هاي مهم 

قراردادي، نحوه نظارت و پارامترهاي مورد احصاء 
در نظ��ارت بر نيروگاه هاي خصوصي مورد بحث و 

بررسي قرار گيرد. 
کلید واژه 

  – صنع��ت  ب��رق   - خصوصي س��ازي 
نيروگاه ه��اي   – قراردادتبديل انرژي-نظ��ارت 

خصوصي 
در دو دهه گذشته، خصوصي سازي از مهم ترين 
عناصر اصالح س��اختاري کشورهاي توسعه يافته 
و در حال توس��عه بوده است. در صنعت برق نيز 
خصوصي س��ازي امري حيات��ي و اجتناب ناپذير 
اس��ت که مي بايس��ت عملكرد به نحوي باشد که 
عالوه بر ايجاد بس��تر مناسب براي سرمايه گذاري 
خصوصي و افزايش ميزان مشارکت در اين بخش، 
خدش��ه اي در مسئوليت تأمين نيروي برق کشور 
که طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي برعهده 

وزارت نيرو است وارد نسازد.
خصوصي سازي و اهداف آن

 مفه��وم خصوصي س��ازي بر وج��ود دو حوزه  

خصوصي و عمومي داللت دارد که معناي آن تحول 
و نقل و انتق��ال دارايي ها، تصدي ها و مديريت ها 
بين اين دو عرصه اس��ت. واژه »خصوصي سازي« 
واژه اي اس��ت که از اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 
1980 با روي کارآم��دن دولت هاي محافظه کار 
در انگليس، آمريكا و فرانس��ه از رواج گسترده اي 
در عرصه سياست برخوردار شد به طوري که هم 
اکنون در کشور ما نيز موضوع خصوصي سازي از 

جمله مباحث عمده سياست تلقي مي شود. 
اگ��ر چ��ه گفت��ه مي ش��ود ک��ه تعري��ف واژه 
»خصوصي سازي« کار بسيار مشكلي است اما در 
هر حال دو معناي محدود و گسترده براي اين واژه 
وجود دارد خصوصي سازي در معناي محدود خود 
عبارت اس��ت از واگذاري دارايي ها و شرکت هاي 
دولت��ي و عمومي به بخش خصوصي به طور کلي 
و يا ش��ريك کردن آنها در اين دارايي ها و شرکت 
ها. و در معناي گس��ترده آن بس��يار وسيع تر از 
واگذاري دارايي ها و شرکت هاي دولتي و عمومي 
به بخش خصوصي اس��ت و بر واگذاري فعاليت ها 

و تصدي گري هاي��ي که قباًل به طور انحصاري در 
اختيار دولت و بخش عمومي بود داللت مي کند.

به عب��ارت ديگر معناي واژه خصوصي س��ازي در 
طيف��ي قرار دارد که هدف آن اجراي ش��يوه ها و 
سياس��ت هايي براي افزايش نق��ش نيروهاي بازار 
آزاد در اقتص��اد ملي کش��ورها از طريق ترتيبات 

مختلف است. 
گس��ترش خصوصي س��ازي موجب گسترش 
مالكي��ت بخش خصوصي و در نتيجه مش��ارکت 
بيش��تر افراد در اداره امور جامعه مي ش��ود و در 
اي��ن حالت منابع بخش خصوصي به کمك منابع 
محدود دولت، پيشرفت بيشتر جامعه را امكانپذير 
مي سازد. البته نيل به اين مقصود با سازوکارهايي 
که کش��ورهاي مختلف براي اج��راي برنامه هاي 
خصوصي س��ازي خود تدوين و به کار مي گيرند و 
نيز نظ��ارت دقيق بر اجراي صحي��ح آنها ارتباط 

نزديكي دارد. 
منطق��ي که فرآين��د خصوصي س��ازي بر پايه 
آن اس��توار شده اين اس��ت که انتقال تصدي ها و 

خصوصي سازي
 راهبري قراردادهاي تبدیل انرژي در صنعت برق

 مریم شمس رفیعي-كارشناس دفتر خصوصي سازي شركت توانیر  
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فعاليت ها در زمينه هاي توليد کاال و ارائه خدمات 
از بخ��ش دولت��ي و عمومي ب��ه بخش خصوصي 
باع��ث افزايش کارايي عوام��ل توليد و تخصيص 
بهينه منابع که ناش��ي از گسترش رقابت و ايجاد 

شفافيت است، مي شود.
خصوصي سازي در صنعت برق 

در بحث خصوصي س��ازي صنعت برق، تفاوت 
ساختار اين صنعت در کشورهاي توسعه يافته در 

مقايسه با کشورهاي در حال توسعه حائز اهميت 
است. در کشورهاي توسعه يافته نگراني اصلي در 
صنعت برق، توسعه و افزايش ظرفيت نيست بلكه 
کارايي اس��ت اما در کش��ورهاي در حال توسعه 

نگراني اصلي  سازي و افزايش توليد برق است.
عام��ل اصل��ي در جه��ت حرک��ت به س��مت 
خصوصي س��ازي در صنعت برق براين مبناس��ت 
که عملكرد بخش خصوصي بهتر از بخش دولتي 
بوده و عالوه برانتقال بار سرمايه گذاري در صنعت 
برق از بخش دولتي به بخش خصوصي، مي تواند 
با اس��تفاده از تحوالت تكنولوژيكي باعث کاهش 
هزينه هاي تولي��د و در نتيجه کاهش قيمت هاي 

فروش برق شود.
صنعت برق کش��ور از اوايل ده��ه 70 با تغيير 
ساختار س��ازماني و ايجاد شرکت هاي مستقل و 
غيردولتي توزيع و مديريت توليد برق و همچنين 
ش��رکت هايي در بخش هاي اجرايي و پيمانكاري، 
س��اخت تجهيزات و... اقدام نموده و تعداد زيادي 
از آنه��ا را نيز از طريق بورس و يا مزايده به بخش 

خصوصي واگذار کرده است. 
براس��اس موضوع م��اده 27، ب��ه منظور جلب 
سرمايه هاي بخش غيردولتي در توليد نيروي برق 
به شرکت مادر تخصصي توانير اجازه داده مي شود 
براي هر يك از نيروگاه هايي که بنا به تش��خيص 

وزي��ر نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را 
داشته باشد، يك شرکت مستقل دولتي تأسيس 
کرده و حداقل 65 درصد از س��هام آن را از طريق 

بورس واگذار کند. 
همچني��ن طبق بن��د »ب« م��اده 122 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
)که در ماده 20 قانون برنامه چهارم تا پايان برنامه 
تنفيذ شده است( و براساس سياست کلي وزارت 

نيرو، احداث نيروگاه ها به يكي از روش هاي زير به 
بخش خصوصي واگذار مي گردد.

)B.O.O )Operate،Own، Build -1
در اين روش س��اخت، مالكيت و بهره برداري از 

نيروگاه متعلق به شرکت سرمايه گذار است.
)B.O.T )Transfer،Operate، Build -2
در اين روش س��اخت و بهره برداري از نيروگاه 
به عهده ش��رکت سرمايه گذار استو ليكن مالكيت 

بعد از مدت زمان مقرري به شرکت توانير انتقال 
مي کند. 

در راستاي توسعه ظرفيت توليد برق در کشور، 
پروژه ه��اي اح��داث نيروگاه ها با س��رمايه گذاري 
 B.O.T يا B.O.O بخش غيردولت��ي ب��ه روش
انج��ام مي پذيرد از آنجايي ک��ه عملكرد نهادهاي 
مختلف قانون گذاري مرتبط با بخش برق، ريسك 
بااليي را ب��راي س��رمايه گذاران بخش خصوصي 

ايجاد مي کنند اين امر سبب مي شود تا در کشور 
ما دولت مجبور باشد از طريق اعطاي تضمين هاي 
مختلف، ريسك فعاليت بخش خصوصي را کاهش 
دهد بنابراين ش��رکت توانير نيز در راستاي جلب 
اطمينان و مش��ارکت بخش غيردولتي در توليد 
برق با امضاي ق��رارداد، در دو نوع تيپ 2 )خريد 
ظرفيت و انرژي(و تيپ 1 )خريد آمادگي و انرژي( 

خريد تضميني برق را انجام مي دهد. 

ب��ه طور کلي در هر دو نوع قرارداد تيپ 1 و 2 
شرکت توانير تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه ها 
را براي تبديل انرژي عهده دار بوده و برق توليدي 
را ب��ا نرخ تضميني مش��خص ش��ده در ق��رارداد 
خريداري مي کند و در چارچوب قراردادي، هر دو 
طرف قرارداد،تضامين خاصي را در مقابل يكديگر 
دارا هس��تند، ليكن تفاوت اين دو نوع قرارداد در 
موضوع و مقدار خريد برق اس��ت در قرارداد تيپ 

در صنع��ت برق نيز خصوصي س��ازي 
امري حياتي و اجتناب ناپذير اس��ت 
كه مي بايست عملكرد به نحوي باشد 
كه عالوه بر ايجاد بستر مناسب براي 
افزايش  س��رمايه گذاري خصوصي و 
مي��زان مش��اركت در اي��ن بخ��ش، 
خدش��ه اي در مسئوليت تأمين نيروي 
برق كش��ور ك��ه طبق اص��ل چهل و 
چهارم قانون اساس��ي برعهده وزارت 

نيرو است وارد نسازد



34                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

35                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

قرارداده ش��ده است. تأمين س��وخت و پرداخت 
هزينه هاي آن به عهده ش��رکت توانير کند و لذا 
ض��رورت ايجاب مي کند ش��رکت توانير ضمن به 
عمل آوردن هماهنگي هاي الزم در تأمين سوخت 
کافي به موقع و با کيفيت مناسب، نظارت منطقي 
بر نحوه مصرف س��وخت در نيروگاه داشته باشد 
ک��ه اين مه��م از طريق کنترل راندم��ان واحدها 
طي تس��ت هاي دوره اي و بهره ب��رداري بهينه از 
واحده��اي نيروگاهي با توجه به وضعيت ش��بكه 

انجام مي پذيرد. 
همچني��ن ميزان مص��رف س��وخت، همانند 
سيستم اندازه گيري انرژي توليدي از دو سيستم 
به عنوان سيس��تم اندازه گيري اصلي و پشتيبان 
تش��كيل مي ش��ود. که در خصوص سوخت گاز، 
سيس��تم نصب شده توسط سرمايه گذار در داخل 
نيروگاه به عنوان سيس��تم اندازه گيري اصلي گاز 
و کنتورنصب ش��ده توسط شرکت توانير از طريق 
ش��رکت گاز در ايس��تگاه تقليل فش��ار به عنوان 
سيس��تم اندازه گيري پشتيبان لحاظ شده، ضمن 
اين که هر دو اين کنتورها مي بايس��ت براس��اس 

استانداردهاي شرکت ملي گاز ايران باشند. 
درخصوص مي��زان مصرف س��وخت گازوئيل 
نيز، سيستم اصلي اندازه گيري از مجموع تفاضل 
کنتورهاي رفت و برگشت لوله هاي اصلي سوخت 
به واحدها و سيستم پش��تيبان از مقايسه ميزان 
موجودي در تانك هاي ذخيره سوخت با موجودي 
م��اه قبل با لحاظ کردن ميزان س��وخت تحويلي 

طي ماه مورد محاسبه حاصل مي شود.
ضریب آمادگي ساالنه:

يك��ي از تعه��دات حيات��ي س��رمايه گذار در  
قراردادهاي تبديل ان��رژي حفظ ضريب آمادگي 
ساالنه اس��ت که به دليل محاسبه اين ضريب در 
پايان سال، ضروري است کل آمادگي ايجاد شده 

طي سال ساعت به ساعت احصاء و ثبت شود. 
تعهدات جانبي:

در قراردادهاي تبديل انرژي شرکت سرمايه گذار  
تضاميني درخصوص حفظ سطح ظرفيت، راندمان 
و قابليت انرژي توليدي دارد، همچنين ش��رکت 
با توج��ه به ضريب پي��ري واحده��ا، برنامه هاي 
تعميرات��ي از پي��ش تعيي��ن ش��ده و پيش بيني 
خروج هاي اضط��راري را در برنامه ريزي هاي خود 
لحاظ نموده و بنابراين نظارت بر انجام به موقع و 
حفظ اين تضامين قراردادي امري ضروري است. 
با توجه به موارد فوق روشن مي گردد که براي 

برقرار داشتن يك سيستم نظارتي کامل و جامع 
الزم است:

اوالً � تجهي��زات اندازه گي��ري، کنترل و ثبت 
رکوردهاي مناس��ب براي واحدهاي نيروگاهي و 
کل ني��روگاه در نظر گرفته ش��ود. ثانياً � نيروي 
انس��اني دس��تگاه نظارت بايد عالوه بر تخصص، 
تبحر وآشنايي به مكانيزم هاي عملكردي نيروگاه 
به مس��ائل قراردادي نيز واقف باش��ند تا با تلفيق 
ابزار مناسب و نيروي انساني کارآمد بتوان سيستم 

نظارتي مطلوب را برقرار کرد. 
در حال حاضر سيس��تم نظارتي شرکت توانير 
با توجه به گس��ترده بودن نيروگاه هاي خصوصي 
در سرتاس��ر ميهن اسالمي که نظارت متمرکز را 
تقريباً غيرممكن مي سازد، متشكل از بهره گيري 
از خدمات ش��رکت هاي برق منطقه اي با استفاده 
از ش��رکت هاي مش��اور به عنوان دستگاه نظارت 

مستقر در سايت هاي نيروگاهي است. 
در اين راس��تا، به منظور فراهم آوردن شرايط 
الزم براي تدوين صورتحس��اب ها ب��ه نحوي که 
رسيدگي و تأييد آنها در حداقل زمان ممكن ميسر 
ش��ود. فرم صورتحس��اب ها براي هر نيروگاه طي 
نشست هايي با س��رمايه گذار و وفق مفاد قرارداد 
تهيه و عملكرد نيروگاه براساس دستورالعمل هاي 
تكمي��ل فرم صورتحس��اب ها ثب��ت و به صورت 
مستمر توسط دس��تگاه نظارت مستقر در سايت 
کنترل ش��ده و لذا در پايان ماه صورتحساب تهيه 
ش��ده در کمترين زمان قابل بررسي و اصالحات 
احتمال��ي و تأييد اس��ت. صورتحس��اب ها پس از 
بررسي، تأئيد برق منطقه اي مربوطه جهت کنترل 
نهاي��ي و فراهم آوردن ش��رايط پرداخت به دفتر 

نظارت بر توليد ارسال مي شود. 
نتیجه گیري

سياس��ت هاي کل��ي دولت محت��رم جمهوري  
اس��المي در زمينه توليد برق بر مبناي واگذاري 
تصدي گري ه��ا ب��ه بخ��ش خصوص��ي و اعمال 
حاکمي��ت از طريق وزارت نيرو و ش��رکت توانير 
است. الزمه جذب بخش خصوصي براي مشارکت 

هر چه بيش��تر در اين امر مل��ي و ميهني فراهم 
آوردن بس��ترهاي مناس��ب براي حض��ور پررنگ 

ايشان است.
بنابراين ضرورت ايج��اب مي کند صنعت برق 
داراي قراردادهاي��ي با چارچوب هاي مش��خص و 
ب��دون ابهام بوده، نرخ ها ب��ا در نظرگرفتن تمامي 
شرايط اس��تخراج و به کار گرفته ش��وند، شرايط 
حضور هرچه آزادتر بخش خصوصي توليد کننده 
ب��رق در بازار فراهم ش��ود و اعم��ال کنترل هاي 
حاکميتي به نوعي طراحي و به کار گرفته ش��وند 
که ضمن اطمينان از اجراي سياس��ت هاي کالن 
وزارت نيرو در بخش توليد برق کمترين اصطكاك 
بين سرمايه گذار و سرمايه پذير  را در برداشته باشد. 
ب��راي نيل ب��ه اهداف ف��وق دفتر نظ��ارت بر 
توليد در زمينه ارتقاي سيس��تم نظارتي خود در 

زمينه هاي ذيل برنامه ريزي و اقدام مي کند. 
الف( با بررس��ي هاي فني و کسب اطالعات از 
فناوري هاي پيشرفته دنيا، اقدام به ارتقاء سيستم 
نظارت ب��ر نيروگاه ها در خص��وص فراهم آوردن 
شرايط تجهيز نيروگاه ها به تجهيزاتي که احصاء و 
کنترل پارامترهاي مورد نياز را به صورت مكانيزه 
انج��ام داده ب��ه ط��وري که ش��اهد کمترين حد 
دخالت نيروي انساني در کنترل و ثبت اطالعات 
مرب��وط به عملك��رد نيروگاه باش��يم و به روز نگه 

داشتن سيستم. 
ب( فراهم آوردن نيروي انساني کافي و کارآمد 
از طري��ق اصالح چارت س��ازماني، جذب نيروي 
تخصص��ي و آم��وزش آن��ان در راس��تاي وظيفه 

خطيري که برعهده خواهند داشت.
مف��اد  شفاف س��ازي  جه��ت  در  ت��الش  ج( 
قرارداده��اي تبدي��ل ان��رژي ب��ه ط��وري که از 
برداش��ت هاي دوگان��ه جلوگيري ش��ده و طرح 
هرگونه ادعا از طرفين قرارداد را به حداقل ممكن 

برسانند.
د( ايجاد تفاهم و انجام توافقات الزم قراردادي 

طي نشست هاي متعدد با سرمايه گذاران.
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2 موض��وع خريد ظرفيت و مقدار خريد برق، کل 
برق توليدي نيروگاه است ولي در قرارداد تيپ 1 
موضوع خريد آمادگي و مقدار خريد برق، س��هم 
درنظ��ر گرفته ب��راي تواني��ر از کل توليدي برق 
نيروگاه اس��ت به طوري که در قراردادهاي تيپ 
1 نيروگاه مالك قسمتي از برق توليدي خود بود 
و فرصتي است تا کم کم با کليه مسائل مرتبط با 
توليد از جمله ش��رکت در بازار آش��نا شود. بدين 
طريق تدريجاً نقش بخش دولتي )توانير( در اين 
ميان کم رنگ ش��ده و بخ��ش خصوصي با تجربه 
به دس��ت آمده مي تواند رأس��اً تمامي مراحل، از 
تولي��د تا فروش برق را با اطمينان خاطر به عهده 

بگيرد. 

1-2 نظارت بر اجراي قراردادهاي تبديل انرژي 
با توجه به گسترش مشارکت بخش خصوصي 
در تولي��د ب��رق و پيچيدگي احص��اء پارامترهاي 
مورد معامل��ه در قراردادهاي تبديل انرژي از نوع 
B.O.O ي��ا B.O.T يكي از اصلي ترين مس��ائل 
مرتبط با اين نيروگاه ها، روش نظارت بر عملكرد 

آنها در تطابق با قراردادهاي مربوطه است.
از آنجايي که تنها پل ارتباطي ميان سرمايه گذار 
در توليد برق و شرکت توانير، قراردادهاي تبديل 
انرژي است اين امر اهميت نظارت بر اجراي مفاد 

قراردادها را به طور ويژه نمايان مي کند. 
نظارت بر اجراي مفاد قراردادها توسط دستگاه 
نظارت ک��ه تلفيق��ي از اب��زار و نيروي انس��اني 

متخصص است، صورت مي پذيرد. ناظران در اين 
سيستم مي بايست ترکيب مناسبي از دانش فني، 
مهارت و توانايي ه��اي الزم براي نظارت هدفمند 
در اين حوزه را داش��ته باش��ند. به دليل ماهيت 
فعاليت ه��اي دس��تگاه نظارت، موض��وع نظارت 
از اهمي��ت خاصي برخوردار اس��ت. نهاد ناظر در 
اين سيس��تم بايد بتواند با اش��راف کامل نسبت 
به مس��ائل حاکم در قراردادها عالوه بر ايجاد راه 
حل هاي مناسب براي چالش هاي موجود، موانع و 
مشكالت را تشخيص داده و به موقع آگاهي هاي 

الزم به متوليان بخش خصوصي را ارائه نمايد. 
سيستم هاي توليد برق نيروگاهي از فناوري هاي 
بسيار پيشرفته و گران قيمت برخوردارند عالوه بر 

آن حساسيت عملكرد اين سيستم ها بر »کيفيت« 
و »قابلي��ت اطمين��ان« برق تولي��دي تأثيرگذار 
وضامن پايداري ش��بكه اس��ت که از اهم مسائل 

تأمين برق يك کشور است. 
دوام و بقاي سرمايه گذاري در بخش توليد برق 
پس از راه اندازي نيروگاه منوط به برقراربودن روند 
به موقع و مس��تمر تهيه، تأيي��د و دريافت وجوه 
صورتحس��اب هاي فروش برق تولي��دي نيروگاه 
است. بنابراين الزم است سيستم نظارتي جامعي 
تدارك ديده شود تا بتوان شرايط را براي حصول 

اين امر مهم مهيا کرد. 
لذا سيس��تم نظ��ارت در نيروگاه مي بايس��ت 
مش��تمل بر ابزار و نيروي انساني باشد که ضمن 

کم��ك به حفظ روند توليد برق مطمئن و پايدار، 
عملكرد نيروگاه را نيز به گونه اي تحت کنترل قرار 
دهد که احصاء پارامترهاي مورد نياز براي بررسي 
و تأييد صورتحس��اب ها در پايان هر ماه بدرستي 

حاصل و ممكن شود. 
سيس��تم نظارت بر قرارداده��اي تبديل انرژي 
نيروگاه ه��اي خصوصي عالوه ب��ر کنترل تمامي 
تعهدات قراردادي طرفين مي بايس��ت موارد ذيل 

را مورد توجه و کنترل خاص قرار دهد.
آزمایشات دوره اي:

مبن��اي بس��ياري از محاس��بات عملك��ردي  
نيروگاه، ظرفيت و راندمان نيروگاه مي باش��د لذا 
در قراردادها هر ش��ش ماه يكبار تست ظرفيت و 
راندمان براي نيروگاه لحاظ گرديده و براي انجام 
اين تس��ت هاي دوره اي الزم اس��ت کلي��ه لوازم 
اندازه گيري مرتبط، طبق اس��تانداردهاي مربوطه 
کاليبره و داراي گواهي معتبر باش��ند و تس��ت ها 
طبق ش��رايط مندرج در قراردادها انجام و نتايج 

مورد بررسي و نهايتاً تأييد قرار گيرند. 
احصاء آمادگي:

يكي از حس��اس ترين و مهم ترين پارامترهايي  
که الزم است در هر زمان، چه واحدهاي نيروگاهي 
در مدار باشند يا نباشند،چه واحدها در بار پايه يا 
در غير ب��ار پايه کار کنند احصاء ش��ود، آمادگي 
توليد براس��اس ش��رايط محيط و در مقايس��ه با 
نتايج تست ظرفيت به دست آمده طي تست هاي 
دوره اي و منحني هاي عملكردي مربوطه است که 
اين امر مس��تلزم شناخت کافي از سيستم کاري 
توربين ها و نظارت مس��تمر و دقي��ق بر عملكرد 

واحدها را طلب مي کند. 
کنترل انرژي تولیدي و دریافتي:

به منظور حفظ رکورد انرژي توليدي و دريافتي 
ني��روگاه، مقادير ان��رژي در دو نقطه اندازه گيري 
متفاوت ثبت مي شوند. نقطه اول به عنوان سيستم 
اندازه گيري اصلي و نقطه دوم به عنوان سيس��تم 
اندازه گيري پش��تيبان اس��ت. طبق قرارداد ارقام 
ثبت شده توسط سيستم اندازه گيري اصلي مالك 
محاس��بات و پرداختي قرار مي گيرد و در صورت 
بروز هرگونه اشكال  در سيستم اندازه گيري  اصلي، 
ارقام قرائت ش��ده از سيس��تم اندازه گيري انرژي 

پشتيبان مالك عمل قرار خواهد گرفت.
تأمین، کنترل و مصرف سوخت:

در قرارداده��اي تبديل انرژي، س��وخت اصلي  
گاز و سوخت گازوئيل به عنوان سوخت پشتيبان 

سياست هاي كلي دولت محترم 
زمين��ه  در  اس��المي  جمه��وري 
توليد ب��رق بر مبن��اي واگذاري 
بخ��ش  ب��ه  تصدي گري ه��ا 
خصوص��ي و اعم��ال حاكميت از 
طري��ق وزارت ني��رو و ش��ركت 

توانير است
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رودخانه يانگ تس��ه طوالني ترين رودخانه 
آس��يا و س��ومين رودخان��ه طوالني جهان 
)پس از نيل و آمازون( است. نام جديد چيني آن 
»چانگ جيانگ« اس��ت و بس��ياري از نقشه هاي 
جدي��د از اين نام اس��تفاده مي کنند.اين رودخانه 
بيش از 6380 کيلومتر طول دارد. سرچشمه آن 
اس��تان چينگهاي در غرب چين اس��ت و پس از 
حرکت به س��مت ش��رق به درياي چين ش��رقي 
مي ريزد. به طور س��نتي اين رودخانه را مرز بين 
شمال و جنوب چين دانس��ته اند گرچه رودخانه 
ه��وآي نيز چنين جايگاه��ي دارد. رودخانه يانگ 
تس��ه يك رودخانه فصلي اس��ت ک��ه در فصول 
بارندگي پذيراي س��يل هاي خروش��ان، ويرانگر و 
خانمان برانداز است که در جهان رتبه اول تخريب 
را دارد. در سال 1954 سيل بزرگ رودخانه يانگ 
تس��ه بيش از 50 کيلومتر مكع��ب آب را با خود 
همراه داش��ت. اين س��يل منجر به کشتن شدن 
از  بي��ش  ش��دن  بي خانم��ان  و  نف��ر   33،169

18،884،000 نفر گرديد.
محل احداث سن دوپينگ،  ييچانگ،  هيوبي

وضعيت: درحال بهره برداري
شروع ساخت و ساز ساخت و ساز: دسامبر 14، 

1994
تاريخ راه اندازي: 2008

هزينه ساخت و س��از: 180 ميليارد يوان )26 
ميليارد دالر آمريكا(.

مالك: چين يانگ تسه 
مشخصات سد 

نوع سد: سد گرانش 
ارتفاع: 181 متر )594 فوت(

طول:  2335 متر )7661 فوت(
عرض تاج: 40 متر )131 فوت(

عرض پايه: 115 متر )377 فوت(
محل نصب: رودخانه يانگ تسه 

ظرفيت سرريز 116 هزار مترمكعب  /  ثانيه
مخزن

ظرفيت: 39.3 کيلو متر مكعب
وسعت حوضه آبريز: 1 ميليون کيلومتر مربع

مساحت: 1045 کيلومتر مربع
ارتفاع طبيعي: 175 متر )574 فوت(

طول مخزن: 600 کيلومتر )370 مايل(
حداکث��ر عرض مخزن: متوس��ط 1.1 کيلومتر 

)0.68 مايل(.
نیروگاه برق

تاريخ ساخت: 2012-2003 
نوع: متعارف

هد هيدروليك: 80.6 متر )264 فوت(
حداکثر: 113 متر )371 فوت( 

توربين: 32 عدد توربين هرکدام 700 مگاوات
      2 ع��دد توربي��ن هرک��دام 50 م��گاوات 

فرانسيس براي مصارف داخلي
ظرفيت نصب شده:  22.500 مگاوات

ضريب ظريت:  0.45
توليد ساالنه: 80 تراوات ساعت 

چین سرآمد توسعه صنعت سد سازي 
کش��ور چين با جمعيت 1.2 ميلي��ارد نفر و با  

32 ايالت خودمختار و 9.6 ميليون کيلومتر مربع 
مس��احت به قدري پهناور است که براي اداره آن 
بايد به اتكاي نيروهاي انس��اني کارآمد دس��ت به 
کارهاي ب��زرگ زد. چين در حال حاضر 25 هزار 
مهندس ارشد و کارشناس در زمينه برنامه ريزي 
آب براي س��دها و نيروگاه هاي آب��ي دارد و 270 
هزار نفر در 16 دفتر و محل ساخت اين نيروگاه ها 
مش��غول به کار هستند. حجم بارش ساالنه چين 
در ح��دود 6000 ميلي��ارد مترمكعب )حدود 15 
برابر ايران( اس��ت و در شرايطي که در اين کشور 
در سال 1950 فقط 23 سد وجود داشت واز اين 
تع��داد تنها 5 س��د بزرگ )مرتفع ت��ر از 15 متر( 
وجود داشت. طي يك دوره 50 ساله و در شرايط 
محاصره فني از س��وي کشورهاي صاحب تجربه، 
بي��ش از 90000 س��د از انواع مختلف س��اخته 
ش��ده که 23000 مورد آن جزو س��دهاي بزرگ 
با ارتفاع بيش��تر از 15 متر )بي��ش از 50 درصد 
سدهاي بزرگ جهان( اس��ت.تعداد 380 سد آن 
با حجم مخزن بي��ش از 100 ميليون مترمكعب 
جزو س��دهاي خيلي بزرگ محسوب مي شوند و 
2500 عدد از اين سد ها ظرفيتي بين 10 ميليون 
ت��ا 100 ميليون متر مكعب دارند. امروزه چين از 
نظ��ر تعداد س��د و ظرفيت آب��ي  آن در مقام اول 
جهان قرار داد. در س��ال جاري رکورد ديگري به 

اين بخش اضافه گرديد که نش��ان دهنده برنامه 
ريزي دقيق و توانايي کش��ور چين در صنعت سد 
سازي اس��ت. بزرگترين سد جهان و نيروگاه آبي 
در اين کشور پس از 19 سال تالش،  به طور کامل 

بهره برداري شد.
بزرگترین سد و نیروگاه آبي جهان

»س��د سه دره«يك س��د برق آبي بزرگ است 
که در دهانه رودخانه يانگ تس��ه در نزديك شهر  
س��ن دوپينگ، واقع در منطقه ييچانگ، اس��تان 
هيوبي در چين ساخته شده است. اين سد عظيم، 
بزرگتري��ن نيروگاه از لحاظ ظرفيت نصب ش��ده 
)22،500 م��گاوات( در جه��ان اس��ت و از لحاظ 
توليد برق س��اليانه نيز در ح��ال حاضر رتبه دوم 

جهان بعد ازسد Itaipu در برزيل را داراست.
ت��ا چهارم ج��والي 2012 عمال پروژه س��د با 
تكمي��ل و انجام نهاي��ي عملياتي ب��ا نصب و راه 
ان��دازي آخرين توربي��ن از 32 توربين هاي اصلي 
در کارخانه زيرزميني بطور کامل به پايان رسيده 
اس��ت. تنها بخ��ش باقيمانده از س��اختمان اين 
س��د، يك باالبر ويژه کشتي اس��ت که در دست 
س��اختمان است. بدنه سد در سال 2006 تكميل 
ش��د. جمع کل توان توليد سد با احتساب توليد 
توربين هاي اصلي س��د ش��امل 32 توربين 700 
مگاوات��ي ب��ا دو ژنرات��ور کوچكت��ر )هرکدام 50 
م��گاوات ( براي تامين انرژي خود س��د،22،500 
مگاوات اس��ت. اين س��د عالوه بر توليد برق، دو 
هدف بزرگ ديگر را ني��ز دنبال مي کند،  افزايش 
ظرفيت حمل و نقل رودخانه يانگ تسه و کاهش 
بالقوه جريان س��يل به قس��مت هاي پايين دست 
با ايجاد فضاي ذخيره س��ازي سيل درپشت سد. 
هدف دولت چين از احداث اين س��د اجراي يك 
پروژه مهندس��ي تاريخي، اجتماع��ي و اقتصادي 
موفقيت آميز و رسيدن به باالترين حد تكنولوژي 
در طراح��ي و س��اخت توربين هاي ب��زرگ و نيز 
محدود کردن انتش��ار گازهاي گلخانه اي است. با 
تمامي اين اهداف عالي، متاسفانه اين سد موجب 
آب گرفتگ��ي س��ايت هاي باس��تاني و فرهنگ��ي 
بي ش��مار و کوچ اجباري جمعيت 4500 روس��تا 
بالغ بر 1.3 ميليون نفر و نيز باعث تغييرات قابل 
توجهي زيس��ت محيطي، از جمله افزايش خطر 
لغزش زمين در منطقه ش��ده که همين مس��أله 
باعث شده است تا سد بزرگ چين تبديل به يكي 
از موضوعات بحث برانگيز روز در داخل و خارج از 

کشور چين گردد.

”Three Gorges Dam " سد سه دره

بزرگترین سد
 و نیروگاه آبي جهان

 ترجمه و تحقیق: بابك فاضل بخششي  
مدیر امور برنامه ریزي و راندمان
شركت مدیریت تولید برق منتظر قائم

اولين ها-برترین ها
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تاریخچه احداث سد
در س��ال 1919 دورنماي يك س��د بزرگ بر  

رودخانه يانگ تس��ه توس��ط س��ون يات سن در 
»توسعه بين المللي چين« پيش بيني شده بود. او 
در اين سند اظهار نموده است با نصب يك سد بر 
روي اين رودخانه امكان توليد 30 ميليون اس��ب 
بخارتوان )22000 مگاوات برق( در پايين دست 
ناحيه فعلي س��د ميسر مي شود. در سال 1932، 
دولت ملي، به رهبري چيانگ کاي شك، کارهاي 
اوليه بر روي برنامه هاي س��اخت سد را آغاز نمود 
نمود. در س��ال 1939، نيروهاي نظامي ژاپن کل 
منطقه مورد نظر را اش��غال کردند، اما ايده طرح 
يك س��د به منظور يادمان پيروزي ژاپن بر چين 
در آن سال ها نيز توسط ژاپني ها مورد توجه قرار 
داش��ت. يك دفتر طراحي مهندسي در آمريكا به 
رياست جان ال ساويج در سال 1944، با بررسي 
منطق��ه و ارائ��ه طرح س��د رودخانه يانگ تس��ه 
طراحي پ��روژه را از آن خود کرد. همزمان حدود 
54 مهندس چيني به اياالت متحده براي آموزش 
اعزام شدند. طرح هاي اصلي ارائه شده سد داراي 
ويژگي منحصر به فرد براي جابه جايي کشتي بود، 
کش��تي ها توسط يك مكانيزم خاص از باالبرهاي 
آبي ) س��د هاي پلكاني مجهز به درب هاي خاص 
براي انتقال کش��ي به سطوح باالتر و پايين تر( به 
دو طرف سد منتقل مي شدند. در مورد قايق هاي 
کوچكتر، طراحي به نحوي بود که انتقال گروهي 
امكان پذير ش��ده بود ک��ه صرفه جويي زيادي در 
برداش��ت. بالفاصل��ه برخي مطالع��ات اقتصادي، 
بررس��ي ها، کاوش ه��ا و کار هاي طراح��ي براي 
پيش��برد ساخت سد شروع ش��د اما دولت چين، 
در بحبوحه جنگ داخلي، در س��ال 1947 عمال 
کار را متوق��ف کرد. پس از پيروزي س��ال 1949 
حزب کمونيس��ت، مائو تس��ه تونگ از اين پروژه 
حمايت کرد،  اما ش��روع شدن پروژه سد ديگري 
به نام Gezhouba در نزديكي محل مورد نظر و 
مشكالت اقتصادي ناشي از جهش بزرگ به جلو 
و انقالب فرهنگي چين منجر به کندي پيشرفت 
کار اين پروژه عظيم گرديد. در سال 1958، پس 
از دوره موس��وم به صد گل متحرك )دوره اي که 
در آن حزب کمونيس��ت چين مردم را به افشاي 
عقاي��د خود در مورد حكومت کمونيس��تي ملزم 
مي نمود( برخي از مهندس��ين ک��ه در رابطه اين 
پروژه صحبت کرده بودند زنداني شدند که همين 
اين مس��أله خود باعث شد پروژه بيشتر مسكوت 

بماند. در طول دهه 1980، ايده س��د دوبار زنده 
شد. کنگره ملي خلق در سال 1992 ساخت سد 
را تاييد کرد. س��اخت و س��از در14 دسامبر 14، 
سال 1994 آغاز شد. طبق برنامه انتظار مي رفت 
که س��د در س��ال 2009 به بهره برداري برس��د، 
اما پروژه ه��اي اضافي، مانند نيروگاه زيرزميني با 
ش��ش ژنراتور اضافي، بهره برداري کامل را تا ماه 
مه 2012 به تعويق انداخت. پيش بيني مي ش��ود 
آخرين قطعه اين پروژه عظيم يعني باالبر کشتي 
در س��ال 2014 به پايان خواهد رسيد. سطح آب 
در مخزن تا پايان س��ال 2008 ب��ه 172.5 متر 
)566 فوت( باالتر از س��طح دريا رسيد و رسيدن 
سطح به عدد طراحي در سطح حداکثر 175 متر 

)574 فوت( در اکتبر 2010 اتفاق افتاد.
ساختار و ابعاد سد

فراتر از ديوار س��د در قسمت فوقاني دو مسير  
يكي براي جري��ان محرك توربين ه��ا و ديگري 
براي جابه جايي کش��تي ها در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. مسير هاي مش��ابه در طرف پايين دستي، 
تعبيه ش��ده. س��د از بتن و فوالد ساخته شده و 
2335 متر )7661 فوت( طول دارد.ارتفاع قسمت 
فوقاني س��د 185 متر )607 فوت( باالتر از سطح 
دريا اس��ت. در اين پروژه بالغ ب��ر 27،2 ميليون 
متر مكعب بتن )به طور عمده براي ديواره س��د(، 
بيش از 463.000 تن فوالد )به اندازه کافي براي 
س��اخت 63 برج ايفل( به کار رفت��ه و در حدود 
102،6 ميليون متر مكعب خ��اك برداري انجام 
شده است. ديوار سد بتني 181 متر باالتر از پايه 

سنگي سد است.
هنگامي که سطح آب در مخزن سد در حداکثر 
آن، 175 متر باالتر از سطح دريا قرار مي گيرد، اين 
سطح 110 متر باالتر از سطح رودخانه در پايين 
دست است. مخزن سد به طور متوسط   در حدود 
660 کيلومت��ر طول و 1.12 کيلومتر عرض دارد. 
اين ش��امل 39.3 کيلومتر مكع��ب )حدود 200 
برابر مخزن س��د کرج و بيش��تر از حجم ذخيره 
آب تمام س��دهاي موجود در ايران( در مساحت 

1045 کيلومتر مربع اس��ت. مخزن آب اين س��د 
مساحت 632 کيلومتر مربع زمين را در مقايسه با 
1350 کيلومتر مربع از مخزن ايجاد شده توسط 
س��د Itaipu در برزيل ) دومين س��د آبي بزرگ 
جهان ( اشغال مي کند. براي ساخت سازه سد 27 

هزار نيروي کار فعاليت کردند.
ابعاد اقتصادي

تخمين دولت در مورد هزينه هاي احداث اين  
سد 180 ميليارد يوان )22،5 ميليارد دالرامريكا( 
برآورد ش��ده بود. درپايان س��ال 2008، مخارج 
عمليات به 148،365 ميليارد يوان رس��يده بود، 
که از اين ميان 64،613 ميليارد يوان در ساخت و 
ساز، 68،557 ميليارد يوان در جابه جايي ساکنان 
آس��يب ديده، و 15،195 ميليارد يوان در تامين 
مال��ي جاري هزينه هاي پروژه مصرف ش��ده بود. 
تخمين زده مي شود که هزينه هاي ساخت و ساز 
س��د با توليد 1000 ترا وات س��اعت برق پوشش 
داده خواهد شد، در آمدي معادل با 250 ميليارد 
يوان. با اين اوصاف  ده سال پس از شروع کار سد 

برگشت کامل سرمايه مورد انتظار است.
مناب��ع تامي��ن مالي اح��داث اين س��د بزرگ 
ش��امل صندوق ساخت سد، س��ود حاصل از سد 
Gezhouba، وام از بان��ك توس��عه چين، وام از 
بانك هاي تج��اري داخلي و خارجي، اوراق قرضه 
ش��رکت ها، و درآمد قبل از و بعد از س��د به طور 
کامل تامين گرديده است. تامين نقدينگي اضافي 
الزم بص��ورت زير برنامه ريزي ش��ده اس��ت: هر 
استان که از اين سد عظيم توان دريافت مي کند، 
موظف ب��ه پرداخت 7.00 يوان پ��ول اضافي در 
هر مگاوات س��اعت است. س��اير استان ها مجبور 
به پرداخ��ت هزينه هاي اضافي 4.00 يوان در هر 
مگاوات ساعت گرديده اند.  تبت از پرداخت سربار 

هزينه معاف شده است. 
تولید وتوزیع برق 

ظرفيت توليد  
 توليد برق توس��ط ش��رکت برق يانگ تس��ه 
 CTGC چين از زير مجموعه هاي شرکت بزرگ
و زير نظر وزارت خانه برق انجام مي ش��ود. س��د 
بزرگ سه دره بزرگترين نيروگاه هيدروالكتريك 
جهان اس��ت که ش��امل 34 ژنراتور،  32 ژنراتور 
700 مگاواتي و دو ژنرات��ور تامين قدرت داخلي 
هر کدام به ظرفيت 50 مگاوات اس��ت و ظرفيت 
کل آن ب��ه 22500 مگاوات مي رس��د از اين 32 
ژنراتور اصلي، 14 عدد از آنها در س��مت ش��مال 

سد، 12 در سمت جنوب و شش عدد باقي مانده 
در ني��روگاه زيرزميني در جنوب کوه س��د نصب 
ش��ده است. انتظار مي رود توليد برق ساالنه بيش 

از 100 تراوات ساعت باشد.
ژنراتور

ژنراتوره��اي اصلي هرکدام ح��دود 6000 تن 

وزن دارن��د. طراحي آنها براي توليد بيش از 700 
مگاوات قدرت اس��ت. هد طراحي ش��ده توربين 
آبي برابر با 80.6 متر )264 فوت( اس��ت. سرعت 
جري��ان آب بي��ن 600-950 مت��ر مكعب در هر 
ثانيه بس��ته به ميزان ارتفاع آب باالي سر توربين 
متغير اس��ت. با هد آب بيشتر،ميزان آب کمتري 

براي رس��يدن به قدرت کامل مورد نياز است.اين 
نيروگاه از توربين هاي فرانسيس بهره گيري کرده 
اس��ت. قطر توربين ها 10.4 متر )VGS طراحي 
آلس��توم ( و س��رعت چرخش 75 دور در دقيقه 
است. ولتاژ خروجي توليدي ژنراتور 20 کيلو ولت، 
قطر بيروني اس��تاتور ژنراتورها، 21.4 متر و قطر 
دروني آنها، 18.5 متر است. استاتوراين ژنراتور ها 
که بزرگترين در نوع خود مي باشد داراي ارتفاعي 
برابر با 3 متر است. باري که ياتاقان اين ژنراتور ها 
تحمل مي کند بالغ بر 5500 تن اس��ت. راندمان 
ژنراتور به طور متوس��ط   بيش از 94درصد بوده و 

توانايي رسيدن به 96.5درصد را نيز دارد. 
ژنراتور هاي س��د توس��ط دو س��رمايه گذاري 
مشترك توليد شده اند.  يكي از آنها کنسرسيومي 
ش��امل آلستوم،ش��رکت ABB و شرکت چيني 
سازنده موتور است. سرمايه گذار دوم ديگر شامل 
Voith، جن��رال الكتريك، زيمنس، و ش��رکت 
چيني اورينتال موتور اس��ت. موافقت نامه انتقال 
تكنولوژي اين ژنراتور ه��ا همزمان با عقد قرارداد 
به امضا رسيده است. اغلب ژنراتورها با آب خنك 
مي شوند. بعضي از آنهايي که جديد تر هستند هوا 
خنك مي باشند، اين مسأله در طراحي و ساخت 

ساده تر و سهل الوصول تر است.
فرآیند نصب ژنراتورها

نصب ژنراتور ها از جبهه شمالي آغاز شد، اولين  
ژنرات��ور )ش��ماره 2( در تاري��خ 10 ژوئيه 2003 
آغاز به کار نموده اس��ت. تكميل نيروگاه شمالي 
در7 سپتامبر 2005 به اتمام رسيد. بهره برداري 
ژنراتور ش��ماره 9 و رس��يدن به بار کامل نيروگاه 
ش��مالي به ميزان 9800 م��گاوات در 18 اکتبر 
2006 وقتي س��طح آب به 156 متر رسيد ميسر 

شد.
در جبه��ه جنوبي کار با بهره ب��رداري ژنراتور 
ش��ماره 22 در تاريخ 11 ژوئن 2007 آغاز شد و 

سد كرخه 
س��د کرخه ششمين سد طويل خاکي جهان و بزرگترين سد تاريخ ايران محسوب مي شود. سد 
کرخه نخس��تين سد بزرگ با طراحي و اجراي داخلي و نخس��تين تجربه مديريت پروژه کالن در 
صنعت سدس��ازي بوده است.س��د مخزني و نيروگاه برق آبي کرخه در فاصله 24 کيلومتري شمال 
غرب انديمش��ك در استان خوزستان احداث گرديده است. در احداث اين سد قرارگاه خاتم االنبياء 
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شرکت هاي وابسته به وزارت نيرو و بيش از 120 شرکت 
پيمانكاري و هشت شرکت مشاوره اي همكاري داشتند و ساخت آن نقش مهمي در ارتقاي سطح 
دانش فني و فن آوري صنعت سدس��ازي ايران داش��ته اس��ت.درآمد و منفعت س��د کرخه، مسجد 
س��ليمان و کارون 3 با فروش هر کيلو وات س��اعت 5 سنت س��االنه حدود يك ميليارد دالر است. 
جريان رودخانه کرخه براي دبي 150 مترمكعب در ثانيه، و براي دبي س��يل 4570 مترمكعب در 

ثانيه سطح آب در نظر قرار گرفته شده است.
مشخصات بدنه سد 

نوع: خاکي با هسته رسي
حجم کل بدنه سد: 5 / 32 ميليون مترمكعب

تراز تاج سد: 234 متر از سطح دريا
ارتفاع سد از پي: 127 متر
طول تاج سد: 3030 متر

عرض تاج سد: 12 متر
حداکثر عرض سد در پي: 1100 متر

حجم مصالح پوسته: 6 / 19 ميليون مترمكعب
حجم مصالح هسته: 65 / 3 ميليون متر مكعب

حجم خاکبرداري بدنه و سرريز: 15 / 9 ميليون مترمكعب
مشخصات کلي نيروگاه

ظرفيت نيروگاه: 400 مگاوات
تعداد واحدها:3 واحد و ظرفيت هريك 3 / 133 مگاوات

متوسط انرژي توليد ساالنه: 934 گيگاوات ساعت

سد گرانشي سدي است كه فقط 
از بتون ساخته شده است و تنها 
به خاطر وزن خود بر جاي استوار 

مي ماند
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شماره 15 در 30 اکتبر 2008 مورد بهره برداري 
قرار گرفته اس��ت. بهره برداري شش��مين ژنراتور 
)ژنراتور ش��ماره 17( در تاريخ 18 دسامبر 2007 
آغاز ش��د، با بهره برداري از اي��ن ژنراتورظرفيت 
ني��روگاه ب��ه 14.1 گي��گاوات رس��يد و رک��ورد 
بزرگترين نيروگاه آبي جهان که در اختيار نيروگاه 
Itaipu ) 14.0گي��گاوات( بود شكس��ته ش��د. 
به عبارتي در اين تاريخ ني��روگاه بزرگ چيني به 
بزرگترين نيروگاه نيروگاه برق آبي جهان براساس 

ظرفيت تبديل شد. 
6 ژنرات��ور زير زميني اصلي نيز در عمل در ماه 

مه سال جاري به طور رسمي و کامل در مدار قرار 
گرفتند و بعد از يك تالش چندين ساله، سرانجام 
ظرفيت 22.5گيگا وات محقق ش��د و نيروگاه با 

ظرفيت کامل به بهره برداري رسيد.
روند تولید برق در سد 

در ج��والي 2008 و درم��اه اول بهره برداري  
برق توليدي س��د به 10.3 تراوات س��اعت رسيد 
و تا آگوس��ت 16، 2011، کارخان��ه 500 تراوات 
س��اعت برق توليد کرده است. در تاريخ 30 ژوئن 
2009، بع��د از آنكه ميزان جريان آب رودخانه به 
بي��ش از 24،000 متر مكعب افزايش يافت، تمام 
28 ژنراتور همزمان روشن شد، اما به علت ناکافي 
بودن ميزان آب ناش��ي از س��يالب تنها 16،100 
مگاوات ب��رق توليد ش��د. در اوت 2009، بعد از 
سيل نيروگاه بيشترين خروجي خود را براي يك 

دوره کوت��اه توليد کرد. در ط��ول ماه نوامبر و فرا 
رسيدن فصل خش��ك متناسب با کاهش جريان 
رودخانه،تولي��د کاه��ش مي ياب��د و هنگامي که 
جريان به اندازه کاف��ي وجود دارد، توان خروجي 
تا س��قف ظرفيت توليد ميسر اس��ت. رسيدن به 
مقادير طراحي اين س��د عظي��م، يعني حداکثر 
س��طح آب 175 متر )574 فوت( براي اولين بار 
در 26 اکتبر 2010 عملي ش��د که ظرفيت توليد 

برق به ميزان 84.7 تراوات ساعت ميسر شد.
هزینه هاي شبكه توزیع

ش��رکت ش��بكه ايالتي و ش��بكه قدرت چين  

جنوب��ي تا دوم ج��والي 2008 ن��رخ ثابت 250 
ي��وان در ه��ر م��گاوات س��اعت )35.7 دالر ( را 
بابت ب��رق پرداخت مي ک��رد. از آن زمان به بعد، 
قيمت بس��ته به اس��تان به صورت متغير و شناور 
بين 228.7-401.8 يوان در هر مگاوات س��اعت 
در نظر گرفته شد. مشترياني که پرداخت باالتري 
دارن��د مانند ش��انگهاي داراي اولويت هس��تند. 
نه اس��تان و دو ش��هر برق توليدي سد را مصرف 
مي کنند. هزينه هاي زيرساخت هاي توزيع قدرت 
و انتق��ال درح��دود 34،387 ميليارد يوان هزينه 
بود و س��اخت و س��از در ماه دسامبر سال 2007 
تكميل شد که يك سال جلوتر از برنامه زمانبندي 
بود.توان توليدي از طريق چندين خط 500 هزار 
ولت خطوط انتقال توزيع ش��ده اس��ت. سه خط 
جريان مس��تقيم )DC( ميزان 7200 مگاوات را 

به شبكه چين شرقي انتقال مي دهد اين خطوط 
شامل،  نيروگاه - شانگهاي )3000 مگاوات(، خط 
HVDC نيروگاه به چانگ ژون 3000 مگاوات، 
و خ��ط HVDC گژوب��ا � ش��انگهاي )1200 
 )AC( اس��ت. خطوط جري��ان متناوب )مگاوات
به ش��بكه چين مرک��زي داراي ظرفيت کل برابر 
با12،000 مگاوات اس��ت همچني��ن خط انتقال 
HVDC با ظرفيت 3000 مگاوات نيروگاه را به 
شبكه چين جنوبي ) خط نيروگاه - گوانگدونگ ( 

متصل کرده است.
پيش بيني مي ش��د که سد 10درصد از قدرت 

مورد نياز چي��ن را تامين کند ام��ا تقاضاي برق 
خيلي س��ريع تر از برنامه پيش بيني شده افزايش 
يافت. به صورتي که حتي در شرايط بهره برداري 
کامل، به طور متوس��ط تنها ح��دود 1.7درصد از 
تقاضاي برق در چين در س��ال 2011، زماني که 
تقاضا براي برق چيني 4692.8 ترا وات رس��يده 

بود، توسط نيروگاه تامين شد.
اثرات زیست محیطي

آلودگي 
مطاب��ق با اع��الم کميس��يون ملي توس��عه و  

اصالحات چين،هر 366 گرم زغال سنگ مي تواند 
1 کيلووات ساعت برق در سال 2006 توليد کند. 
در قدرت کامل، نيروگاه س��د آبي عظيم سه دره 
مصرف زغال س��نگ را ب��ه ميزان 31 ميليون تن 
در س��ال کاهش داده و از 100 ميليون تن انتشار 

گازهاي گلخانه اي، ميليون ها تن گرد و غبار، يك 
ميليون تن دي اکس��يد گوگ��رد، 370.000 تن 
اکس��يد نيتريك، 10،000 تن مونواکسيد کربن، 
و مقدار قابل توجهي جيوه جلوگيري کرده است. 
ب��رق آبي موجب صرفه جويي در انرژي مورد نياز 
براي معدن، شستشو، و حمل و نقل زغال سنگ 
از شمال چين است.از سال 2003 تا 2007، اين 
نيروگاه با توليد برق معادل 84 ميليون تن زغال 
سنگ استاندارد،موجب کاهش توليد 190 ميليون 
تن دي اکسيدکربن، 2،29 ميليون تن دي اکسيد 
گوگرد و 980.000 تن دي اکس��يد هاي نيتروژن 
شده است. از سوي ديگر اين سد موجب افزايش 
ظرفيت قايق راني يانگ تسه به ميزان شش برابر 
ش��ده که خود اين مسأله منجر به کاهش انتشار 
دي اکس��يد کربن به ميزان 630.000 تن ش��ده 
اس��ت به طوري که از س��ال 2004 تا 2007 در 
مجموع 198 ميليون تن کاال از طريق س��د هاي 
متحرك انتقال کش��تي جابه جا ش��ده است. در 
مقايس��ه با استفاده از حمل و نقل جاده اي، حمل 
و نق��ل آبي  با 25درصد هزين��ه کمتر و آلودگي 
دي اکس��يد کربن 10 ميليون تن کمتر مي تواند 

انجام شود.
فرسایش و رسوب سازي

فرس��ايش از يك س��و و افزايش رس��وبات در  
مخزن دو خطرمنحصر به فرد س��د شناخته شده 
اس��ت. يكي از مس��ائل مهم اين مطلب است که 
براي عدد پيش بيني رسوب توافقي حاصل نشده 
اس��ت. در س��طوح فعلي، 80درص��د از زمين در 
منطقه فرسايش را تجربه مي کند و به طور ساليانه 
حدود 40 ميليون تن رسوب به داخل يانگ تسه 
وارد مي شود. با توجه به کاهش سرعت جريان در 
قسمت باالدس��تي سد، بسياري از اين رسوب در 
حال حاضر به جاي آنكه به س��مت پايين دستي 
جريان يابد، نشس��ت کرده و رسوب پايين دست 

کمتر وجود خواهد داشت.
نبود گل و الي در قس��مت پايين دست داراي 

سه اثر است:
 برخي متخصصين آب شناس��ي انتظار دارند 
ديواره رودخانه پايين دست در مقابل سيل آسيب 

پذيرتر است.
 بيش از 1600 کيلومتر )990 مايل( دورتر،  
ش��انگهاي، در دشت رسوبي گس��ترده اي استوار 
است. »ورود گل و الي در طول زمان، بستر پايدار 
و محكمي ساخته که شانگهاي بر روي آن ساخته 

شده است بايد توجه کرد که ورود رسوبات کمتر 
به معني آسيب پذيري بيشتر بزرگترين شهرچين 

در مقابل طغيان رود است...«
- تجم��ع رس��وبات دريايي همچني��ن باعث 
آسيب هاي بيولوژيكي شده و تنوع زيستي آبزيان 

را کاهش مي دهد.
زلزله و لغزش زمین 

نيروهاي گرانش��ي ناش��ي از زلزله ب��ه همراه  
وزن بس��يار زياد آب مخزن ممكن اس��ت منجر 
به شكس��ت سد ش��ود. فرس��ايش در مخزن که 
به علت باال رفتن س��طح آب اس��ت رو به افزايش 
است، همين مسأله موجب وقوع زمين لغزش هاي 
بزرگ مكرر گرديده که عامل تالطم قابل توجه در 
سطح مخزن مي ش��ود. از جمله دو حادثه در ماه 
مه 2009 زماني که بين 20 هزار تا 50 هزار متر 
مكعب مواد را به تنگه يكي از انش��عابات رودخانه 

ورودي به سد وارد شد. 
مدیریت مواد زائد

منطق��ه حفاظ��ت ش��ده منابع آبي در ش��هر  
مواپينگ چند کيلومتري باالتر از س��د قرار دارد. 
سد با توجه به الزامات جديد ايجاد شده ناشي از 
مخزن آن، بهبود تصفيه خانه فاضالب باالدس��ت 
در اط��راف چونگ کينگ و مناط��ق حومه آن را 
تس��ريع کرده اس��ت. به گفته وزارت حفاظت از 
محي��ط زيس��ت، تا آوري��ل 2007 بي��ش از 50 
کارخان��ه جديد ک��ه مي توان��د 1.84 ميليون تن 
تصفيه فاضالب را انجام دهد )معادل 65 درصد از 
کل نياز تصفيه پس آب منطقه(،  احداث گرديده 
اس��ت. همچنين حدود 32 محل هاي دفن زباله 
اضافه شده که مي تواند 7،664 تن زباله جامد در 
هر روز را در خود جاي دهد. بايد توجه کرد که در 
حال حاضرساالنه بيش از يك ميليارد تن فاضالب 
به رودخانه مي ريزد که ترجيح داده مي شود قبل 
از ورود به مخزن سد تصفيه شود. اين آلودگي در 
آب راکد موجب آلوده و تيره شدن ظاهر آن است.

حیات وحش 
ب��ه علت نگراني هاي موج��ود در مورد تاثيرات  

س��د بر روي حياط وحش در سال 1992 مصوبه 
پيش از موعدي درکنگره ملي خلق چين تصويب 
شد. اين منطقه مدت طوالني است که در رابطه با 
تنوع زيستي آن غني شناخته شده است و محل 
زندگ��ي 6388 گونه از گياهان مختلف اس��ت. از 
اين گونه هاي گياهي، 57 درصد در خطر انقراض 
هستند که بسياري ازاين گونه هاي نادر به عنوان 

مواد تش��كيل دهنده در داروهاي س��نتي چيني 
اس��تفاده مي ش��ود و داراي ارزش زيادي هستند. 
در ح��ال حاضر، درصد منطقه جنگلي در منطقه 
اطراف س��د بزرگ از بيست درصد دهه 1950به 
کمتر از ده درصد تا سال 2002کاهش يافته است، 
که تاثير منفي بر تم��ام گونه هاي گياهي در اين 
محله داش��ته.از ديگر سوي اين منطقه همچنين 
زيس��تگاهي ب��راي صده��ا گون��ه ماهي هاي آب 
شيرين و گونه هاي جانوري ديگر است. ماهي هاي 
آب هاي شيرين به علت تغييرات در درجه حرارت 
آب و رژي��م جريان آب توس��ط س��د تحت تاثير 
قرار مي گيرند. بس��ياري از ماهي ه��اي ديگر نيز 
در الب��ه الي پره هاي توربين نيروگاه هاي برق آبي 
صدمه مي بينند. اين امر به ويژه در اکوسيس��تم 
منطقه ايجاد اختالل مي کند چون حوزه رودخانه 
يانگ تسه محل زندگي 361 گونه ماهي مختلف 
و بالغ بر بيس��ت و هفت درصد از تمام گونه هاي 
ماهي هاي آب ش��يرين در معرض خطر در چين 
است. ساير گونه هاي آبزي نيز هستند که توسط 
سد به خطر افتاده اند به خصوص بايجي يا دلفين 

رودخانه چين از اين جمله است.
از 3000 تا 4000 بازماندگان ماهي خوار هاي 
بزرگ س��يبري که در آستانه انقراض هستند، در 
حال حاضر تعداد زيادي زمستان را در تاالب هايي 
مي گذرانند که توس��ط اين ني��روگاه عظيم نابود 
خواهد ش��د. س��د، انقراض دلفين رودخانه يانگ 
تس��ه را تس��ريع کرده اس��ت. اگر چ��ه حتي در 
شروع ساخت و ساز، سد بيشتر زيستگاه هاي اين 
آبزيان را کاهش داده، افزايش س��فر کشتي ها که 
از جمله عواملي اس��ت که باعث مرگ نهايي اين 
گونه خواهد بود. ع��الوه بر اين، جمعيت ماهيان 
خاوياري يانگ تسه نيز تاثيرات منفي سد را حتما 

تجربه خواهند کرد.
سیل،  کشاورزي و صنعت

يكي از مهم ترين توانايي ها س��د کنترل سيل  
اس��ت که مش��كل عمده ب��راي رودخانه فصلي 
يانگ تس��ه اس��ت. ميليون ها نفر در پايين دست 
س��د زندگي مي کنن��د، بس��ياري از بزرگترين و 
مهم ترين شهرهاي چين مانند ووهان، نانجينگ 
و ش��انگهاي در مجاورت رودخانه واقع شده اند و 
مقدار زيادي از زمين هاي کش��اورزي و مهم ترين 
منطق��ه صنعتي چين در کنار رودخانه س��اخته 
شده اس��ت.ظرفيت ذخيره سازي سيل در مخزن 
سد حدود 22 کيلومتر مكعب است. اين ظرفيت 
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موجب مي ش��ود تا تكرار پذيري سيل هاي بزرگ 
در منطقه پايين دس��تي از يك بار در هر ده سال 
به يك بار در هر 100 سال کاهش يابد. همچنين 
انتظار مي رود که اين س��دبتواند تاثيرات يك ابر 
سيل بزرگ را به حداقل ممكن برساند. تاريخچه 
سيل هاي اين رودخانه خانمان سوز است. در سال 
1954 س��يل بزرگ رودخانه يانگ تس��ه بيش از 
50 کيلومتر مكعب آب را با خود همراه داش��ت. 
اين سيل منجر به کشتن شدن 33،169 نفر و بي 

خانمان ش��دن بيش از 18،884،000 نفر گرديد. 
سيل شهر ووهان، شهري بزرگ با جمعيت هشت 
ميليون نفر را بيش از س��ه ماه پوش��ش داد، راه 
آهن جينگ گانگ به مدت 100 روز از س��رويس 
خارج بود.در س��ال 1998 سيل در همان منطقه 
ميليارده��ا دالر خس��ارت ايجاد ک��رده و 2039 
کيلومتر مربع از زمين هاي کش��اورزي را زير آب 
برد. سيل به بيش از 2،3 ميليون نفر آسيب رساند 
و باعث کش��تار 1526 نفر ش��د.در اوايل ماه اوت 

2009، بزرگترين س��يل در پنج س��ال گذشته از 
طريق س��ايت سد عبور کرد. سد جريان آب را به 
کمتر از 40،000 متر مكعب در هر ثانيه محدود 
نم��ود. س��طح آب باالدس��ت از 145.13 متر در 
تاريخ 1 اوت 2009، به 152.88 در تاريخ 8 اوت 
2009افزايش يافت و 4.27 کيلومتر مكعب از آب 
سيل توسط سد کنترل و جريان رودخانه به اندازه 
15،000 مت��ر مكعب در ه��ر ثانيه کاهش يافت. 
تخلي��ه س��د و مخزن آن در طول فصل خش��ك 
بين دس��امبر و مارس هر سال انجام مي شود. اين 
امر موج��ب افزايش ميزان جريان رودخانه پايين 
دس��ت شده و آب تازه براي استفاده کشاورزي و 
صنعتي را فرا هم مي کند از طرفي همين مسأله 
باعث مي ش��ود ش��رايط حمل و نقل در فصول 
مختل��ف در رودخان��ه بهبود ياب��د. در اين دوره 
زماني س��طح آب باالدس��ت از 175 متر تا 145 
متر کاهش مي يابد و س��د دوباره آماده مي شود 
تا در فصل باراني پذيراي س��يل آب هاي فصلي 
باشد.از زمان پر شدن مخزن در سال 2003، اين 
سد توانسته است 11 کيلومتر مكعب آب شيرين 
اضافي براي ش��هرهاي پائين دس��ت و مزارع در 
طول فصل خشك تامين نمايد.در ماه ژوئيه سال 
2010 همزمان با سيل بزرگ چين جنوبي، آب 
ورودي به س��د به اوج خود يعني 70.000 متر 
مكعب در ثانيه رسيد، اين مقدار بيش از اوج آن 
در س��ال 1998 مربوط به س��يل رودخانه يانگ 
تسه اس��ت. سطح مخزن س��د در حدود 3 متر 
در 24 س��اعت افزايش ياف��ت و جريان خروجي 
ب��ه 40.000 متر مكع��ب در ثانيه کاهش يافت 
که توانس��ت به طور موثر منجر به کاهش اثرات 

جدي بر روي رودخانه پايين دست شود.
عبور و مرور کشتي ها 

مس��ير هاي خاص براي عبور کشتي بمنظور  
افزايش حمل و نق��ل رودخانه از ده ميليون تن 
در س��ال ب��ه 100 ميلي��ون تن در س��ال نصب 
ش��ده اس��ت که توانس��ته اس��ت به عنوان يك 
نتيج��ه هزينه هاي حم��ل و نق��ل را بين 30 و 
37 درص��د کاهش دهد. اين تاسيس��ات و س��د 
باعث شده اس��ت تا دريانوردي در اين رودخانه 
نسبت به قبل امن تر شود. از طرفي کشتي هاي 
بزرگتري قادر به حرکت در طول مس��ير 2400 
کيلومتر )1500 مايل( باالدس��ت از شانگهاي تا 
چونگ کينگ هس��تند. انتظار مي رود که حمل 
و نق��ل به چونگ کين��گ تا پنج براب��ر افزايش 

خواهد يافت.دو مس��ير يا سد عبوري کشتي در 
نزديكي س��د نصب شده است. هر کدام از آنها از 
پنج مرحله يا حوضچه انتقال ساخته شده اند، و 
زمان  حمل و نقل در حدود چهار س��اعت است. 
حداکثر اندازه کش��تي هاي عبوري 10،000 تن 
مي باش��د. اين مسير عبورمجهز به حوضچه هاي 
انتقال ) LOCK( هس��تند که  280 متر طول، 
35 متر عرض و 5 متر عمق دارند. پيش از آنكه 
سد ساخته ش��ود، حداکثر ظرفيت حمل و نقل 
رودخان��ه اي در اي��ن منطق��ه 18.0 ميليون تن 
در سال بود. از س��ال 2004 تا 2007، مجموعا 
198 ميليون تن حمل و نقل از طريق مسير هاي 
جانبي س��د انجام شد ه اس��ت. سد و مسير هاي 
کشتيراني ايجاد ش��ده توانسته است تا ظرفيت 
حم��ل و نق��ل رودخانه ش��ش براب��ر افزايش و 
هزينه ه��اي حمل و نقل 25 درصد کاهش دهد. 
انتظار مي رود ظرفيت کل کش��تي راني به 100 
ميليون تن در س��ال برسد.مسير انتقال کشتي 
داراي آب بند ها پلكاني اس��ت. هر آب بند مجهز 
به دو دروازه اس��ت که هم براي باالدستي و هم 
پايين دستي کار مي کند. مجموعه هاي جداگانه 
اي از آب بند ه��اي حمل و نقل براي باال و پايين 
رفتن وج��ود دارد، اين سيس��تم کارآمدتر از آب 

بند هاي دو طرفه است.
باالبر کشتي

ع��الوه بر آب بند ها، يك باالبر کش��تي، نوعي  
آسانسور برا ي کشتي ها، در دست ساخت است. 
باالبر کش��تي طوري طراحي شده است که قادر 
به بلند کردن کش��تي تا وزن 3000 تن مي باشد. 

برنامه ه��اي اصلي براي س��اخت يك آسانس��ور 
کش��تي با ظرفيت 11،500 تن تهيه شده است. 
فاصله عمودي سفر 113 متر خواهد بود، و اندازه 
حوضه باالبر کش��تي 18x x 120 3.5 متر است. 
پس از آماده شدن آسانسور کشتي، طي مدت 30 
تا 40 دقيقه جابه جايي کش��تي انجام خواهد شد 
که نس��بت به روش حاضر که حدود سه تا چهار 
س��اعت زمان مي برد کاهش قابل مالحظه اي در 
زمان حمل نقل خواهد بود. يكي از عوامل پيچيده 
تاثير گذار در اس��تفاده از باالبر کش��ي تغييرات 
چشمگير سطح آب است. باالبر کشتي بايد حتي 
اگر سطح آب 12 متر )39 فوت( در سمت پايين 
تر و 30 متر در سمت باال تغيير نمود به کار خود 
ادامه دهد.زماني که پرو ژه رسما در تاريخ 20 مه 
2006 افتتاح ش��د آسانسور کشتي هنوز تكميل 
نش��ده بود. ساخت و ساز از باالبر کشتي در اکتبر 
سال 2007 آغاز ش��ده و پيش بيني مي شود در 

سال 2014 به پايان خواهد رسيد.
نقل مكان ساکنین 

از ژوئن 2008، بالغ بر 1،240،000 س��اکنان  
منطقه يعني در حدود 1.5 درصد از جمعيت 60.3 
ميليوني استان جابجا ش��دند. حدود 140،000 
ساکنان منطقه به استان هاي ديگر منتقل شدند.

جابه جاي��ي در تاريخ 22 ژوئي��ه 2008 به پايان 
رس��يد. برخي گزارشات در س��ال 2007 مدعي 
شدند که شهرداري چونگ کينگ چهار ميليون 
نفر را به مهاجرت از اطراف سد به منطقه شهري 
اصل��ي چونگ کينگ تا س��ال 2020 تش��ويق 
کرده اس��ت با اين حال، دول��ت توضيح داد که 

اين جابه جايي بيشتر به دليل توسعه شهرنشيني 
بوده تا اين که به دليل مسائل مربوط به سد باشد 
و تعداد بيشتري که شامل مناطق ديگر است نيز 

در اين پروژه درگير هستند.
دیگر تاثیرات

 
 

فرهنگ
ط��ول آب گرفتگ��ي 60 کيلومت��ري مخزن 
بلند س��د موجب ش��د که حدود 1300 عدد از 
س��ايت هاي باستان شناس��ي غرق شده و ظاهر 
منطق��ه با باال آمدن س��طح آب ب��ه ميزان 91 
متربسيار تغيير يابد. تا حد ممكن آثار فرهنگي 
و تاريخي کشف شده به مكان هاي مرتفع تر نقل 
مكان داده ش��دند اما درهر صورت آثار کش��ف 
نشده بسياري مغروق شده است. حتي برخي از 
کش��فيات به خاطر مكان قرار گرفتن و يا اندازه 
آنها نتوانس��تند به جاي ديگري منتقل شوند. به 
عنوان مث��ال، تابوت آويزان مرتفعي که در تنگه 
نانگ که بخش��ي از صخره اس��ت از اين دس��ته 

است.
امنیت ملي

وزارت دف��اع متحده اياالت طي گزارش��ي به  
برخ��ي نگراني ها موجود در تاي��وان و اعتراضات 
ب��ه فعاليت هاي دولت چين را در رابطه با س��د 
اش��اره کرده اس��ت.اين مس��أله موجب شد که 
دولت چين در رسانه ملي به اين تصور که ارتش 
تايوان به دنبال راهي براي تخريب اين سد است 
عكس العمل شديد نشان دهد.ژنرال ارتش خلق 
آزاديبخش عمومي ليو ي��وان، به نقل از روزنامه 
جوانان چين اعالم کرد که جمهوري خلق چين 
به طور جدي در برابر تهديدات تروريس��ت هاي 

استقالل طلب تايوان آماده دفاع است. 
سالمت ساختار سد

روز ها پس از پر ش��دن س��د حدود 80 ترك  
مويي در س��اختار س��د مشاهده ش��دند. دروازه 
س��رريز سد نيز در معرض خطر کايتاسيون قرار 
گرفت اين مس��أله مشابه آنچه که در سيل سال 
1983 به س��ر س��د گلن کاني��ون آمد، بود. اين 
مسأله نگراني هايي را پيرامون سالمت سد ايجاد 
کرده اس��ت. اما سازندگان سد ادعا کرده اند که 
163.000 بلوك بتني سد همگي به طور کامل 
تس��ت هاي کيفيت را گذرانده اند و همه چيز در 
محدوده طراحي کنترل ش��ده اس��ت.يك گروه 
کارشناس خبره مستقل نيز به اين پروژه به طور 

کلي امتياز کيفيت خوب را داده اند.  

س��د باستاني ) بند خاکي( سر پنيران از نوع س��دهاي خاکي منطقه با هسته رسي است که در 
دو طرف آن براي جلوگيري از شس��ته ش��دن و تخريب ديواره س��د از سنگ هاي کوچك و بزرگ 
)اصطالحاً موج شكن(اس��تفاده ش��ده است.سد در قسمت ش��رق داراي کانال انحراف آب به طول 
تقريبي 200متر اس��ت که کار انتقال آب مازاد س��د در زمان طغيان رودخانه فصلي سر پنيران را 

برعهده داشته است. 
عالوه بر اين آب ذخيره ش��ده در پش��ت بند در فصول کشاورزي و ماه هاي کم آب، براي آبياري 
دشت سعادتشهر به پايين دست هدايت شده و مورد استفاده قرار مي گرفته است. اين اثر در سال 
1385 توس��ط باستان شناسان مورد بررسي قرار گرفت. اين سد در جنوب شرقي مجموعه ميراث 
جهاني پاسارگاد و ضلع شرقي دهانه شمالي تنگ سعادت شهر که در محدوده شهرستان پاسارگاد 
قرار داردو شامل خاکريز طويلي با طول حدود 500 متر و ارتفاع 8 متر است که در ارتفاع  2104 
متري از سطح دريا قرار گرفته است ساختار سد شامل خاکريزي از خاك رس نرم احداث شده ) با 
توجه به خاصيت عدم عبور آب از خاك رس به هنگام اشباع شدن سطح آن از آب ( است که روي 
آن را با س��نگ هاي سياه الش��ه که از کوه هاي مجاور به دست آمده پوشش داده شده تا هم بر اثر 
برخورد آب با ديواره سد ) به موجب موج هاي ايجاد شده توسط باد ( خاك پشت سد شسته نشود 

و ديگر آنكه سد در مقابل عوارض جّوي مثل باد و باران استحكام خود را حفظ کند
. ش��رقي ترين بخش آب بند س��رپنيران کانالي منحني شكل وجود دارد که به احتمال زياد کار 
انتقال آب از پش��ت س��د را انجام مي داده بنابراين اين کانال دريچه خروجي بند به حساب مي آيد 
که آب را به تنگ و از آنجا به جلگه س��عادت شهر منتقل مي کرده است. مطالعات باستان شناسي 
حكايت از آن دارد که اين آب بند بزرگ و وسيع مربوط به دوره هخامنشيان است. آب گيري آب 

بند سرپنيران از دو مسير صورت مي گرفته است.
 يكي س��يالب هاي ش��رقي که به طور طبيعي از منطقه س��رپنيران س��رازير مي شود و ديگري 
س��يالب هاي ش��مالي که به طور غير طبيعي و به وسيله کانالي موس��وم به جوي دختر از تپه هاي 
جنوبي مش��هد مرغاب و ش��رق پاسارگاد به پشت بند منتقل مي شده است. مطالعات جغرافيايي و 
باستان شناس��ي منطقه نشان مي دهد که اين س��د جهت ذخيره آب، کنترل سيالب هاي رودخانه 
فصلي سر پنيران و ذخيره آن براي جلگه سعادتشهر در دوره هخامنشي مورد استفاده قرار داشته 
اس��ت.اين سد ش��ايد قديمي ترين سد باستاني ايران در دوره هخامنش��ي است چرا که در نزديك 
قديمي ترين پايتخت هخامنش��يان يعني پاس��ارگاد قرار داش��ته و با توجه به وجود جوي دختر و 
سازه بزرگ معماري کنار آن و ارتباط اين سه باهم، قبول اين ادعا درست است. وجود اين سد به 
همراه هفت سد يا بند خاکي از دوره هخامنشي در حوزه فرهنگي پاسارگاد حاکي از توجه به امر 
کشاورزي و کنترل آب هاي سطحي و سيالب)طرح آبخيزداري( در دوره هخامنشي است. سدهايي 
که با ساده ترين مصالح در عين حال چنان زيبا و فني ساخته شده که پس از 2500سال از تاريخ 

ساخت آن همچنان بقايايي از آن باقي مانده است.

سرپنيران قديمي ترين سد ايران در دوره هخامنشي
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هنر و ادبيات

در س��رزمين ما،ذهن و دل آشنا و آگاه به ادبيات و هنر بی شمارند.همچنين است 
حكايت خوانندگان اين نش��ريه،چراکه با هيچ اش��اره و تكرار داستان تاريخ و فرهنگ 
سرش��ار از اس��طوره و پر راز و رمزمان،مخاطبان اين رسانه نيز خود زاده ی اين مرز و 
بوم اند و جان و سرش��تی آميخته به هنر دارند و گاه دس��تی بر آتش شعر. پس بر آن 
شديم که در اين گاه نامه ی علم و فن،پنجره ای هم به باغ شعر و هنر بگشاييم؛که از 
دير باز اهل علم و اهل هنر هر دو در کنار هم،در ستايش هم و آئينه دار هم بوده اند 

و رودکی بزرگ هزار سال پيش سرود: 

درخت تو گر بار دانش بگيرد
 به زير آوری چرخ نيلوفری را 

و انيش��تن با ش��نيدن يكی از س��نفونی ه��ای بتهوون 
گفت:س��تايش من در برابر هنر او چنان است که به قدرت 
کش��ف و خالقيت او رشك می برم و دوست دارم در برابر 

او زانو بزنم
و اما  امروز نخستين پنجره به باغ غزليات حافظ:

دامن کشان همی شد در شرب زر کشيده      
صد ماهرو ز رشكش جيب قصب دريده  

از تاب آتش می برگرد عارض اش خوی 
چون قطره های شبنم بر برِگ گل چكيده  

يا قوت جان فزايش از آب لطف زاده 
شمشاد خوش خرامش در ناز پروريده   

لفظی فصيح شيرين قدی بلند چابك
رويی لطيف دلكش چشمی خوِش کشيده  

آن لعل دلكشش بين وين خنده ی دل آشوب
آن رفتن خوش بين وان گام آرميده  

آن آهوی سيه چشم از دام ما برون شد 
ياران چه چاره سازم با اين دل رميده   

زنهار تا توانی اهل نظر ميازار 
دنيا وفا ندارد ای نوِر هر دو ديده  

تا کی کشم عتيبت از چشم دلفريبت
روزی کرشمه ای کن ای يار برگزيده   

گر خاطِر شريفت رنجيده شد ز حافظ 
بازا که توبه کرديم از گفته و شنيده  

در اي��ن مقاله خالص��ه اي از نتايج پروژه 
»بررسي علل افت راندمان اجزاي اصلي 
ارائ��ه  نيروگاه ه��اي رامي��ن و بندرعب��اس و 
راهكارهاي عمل��ي بهبود راندم��ان آنها« ارائه 
مي ش��ود. پروژه مورد اشاره از جمله پروژه هاي 
مورد توجه کميته افزاي��ش راندمان نيروگاه ها 
بوده که ب��ا هدف تعيين راهكاره��اي افزايش 
راندمان در دو ني��روگاه بندرعباس و رامين به 
انجام رسيده است. در اين راستا در ابتدا سوابق 
فعاليت ه��اي انجام ش��ده در زمين��ه افزايش 
راندم��ان نيروگاه هاي بخ��ار در دنيا به اختصار 
مرور خواهد شد. در ادامه نتايج پروژه تحقيقاتي 

مورد اشاره به صورت خالصه ارائه مي گردد.

از آنج��ا ک��ه نيروگاه ه��اي حرارتي س��هم 
قاب��ل توجهي از توليد ب��رق را در دنيا به خود 
اختص��اص داده ان��د، با افزاي��ش روزافزون نياز 
ب��ه ان��رژي الكتريك��ي و محدودي��ت ذخاي��ر 
بهينه س��ازي  اهميت  س��وخت هاي فس��يلي، 
نيروگاه هاي حرارتي به مرور افزايش يافت. اين 
مس��أله در کشورهايي مانند ايران که به ذخاير 
س��وخت هاي فس��يلي دسترسي داش��ته و در 
نتيجه نيروگاه هاي حرارتي در آن بيشتر مورد 

توجه قرار گرفته  است نيز موضوعيت دارد. 
ب��ا توجه ب��ه مصرف باالي س��وخت در يك 
نيروگاه، کاهش ناچيز راندمان در نيروگاه هاي 
حرارت��ي موجب اتالف مقادير زيادي س��وخت 

خواهد ش��د. به همين دليل موض��وع افزايش 
راندم��ان واحدهاي نيروگاهي به عنوان يكي از 
مهمترين سرفصل هاي صرفه جويي انرژي مورد 
توجه محافل علمي، پژوهش��ي و صنعتي قرار 
گرفته است. به عنوان نمونه در شكل )1( روند 
افزاي��ش راندمان و برنامه ري��زي صورت گرفته 
براي بهبود آن تا س��ال 2020 درکشور آلمان 

به تصوير کشيده شده است. 
راندم��ان  افزاي��ش  رون��د   )2( ش��كل  در 
نيروگاه هاي حرارتي در کشورهاي مختلف طي 
س��ال هاي 1990 الي 2004 به نمايش درآمده 
اس��ت. بر اين اساس کش��ورهاي لوکزامبورگ، 
روماني و اس��پانيا بيش��ترين مي��زان افزايش 

بررسي راهكارهاي افزایش راندمان نیروگاه هاي 
رامین و بندرعباس 

 حمید آب روشن  
 محمد ابراهیم سربندي فراهاني  
گروه بهره برداري پژوهشكده تولید پژوهشگاه نیرو

 مشاور: ناصر درویشی  
كارشناس مكانیك دفتر فنی 

رئیس اداره بویلر نیروگاه شهید محمد منتظری

بهره وری انرژی



46                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

47                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

راندمان را در اين سال ها تجربه کرده اند.
عوامل مؤثر بر راندمان واحدهاي 

بخاري 
عوامل مختلفي مي توانند در کاهش راندمان 
يك واحد بخار نقش داش��ته باشند. اين عوامل 
در واق��ع علل تنزل کارايي تجهيزات يك واحد 
هستند که به نوبه خود موجب کاهش راندمان 
کلي خواهند ش��د. از حمل��ه مهم ترين عوامل 
موثر ب��ر راندمان واحدهاي بخار مي توان به 1( 
فشار بخار اصلي، 2( دماي بخار تراتل، 3( دماي 
بخ��ار ري هيت داغ، 4( درصد هواي اضافي، 5( 
 HP، فش��ار کندانسور، 6( راندمان توربين هاي
IP و LP، 7( دماي آب تغذيه ورودي به بويلر، 
8( دم��اي گازهاي خروج��ي از دودکش و 9( 

ميزان مصرف آب جبراني اشاره کرد.
مدلسازي عملكرد اجزاي اصلي و 

سیكل واحدهاي نیروگاه هاي مورد  
بررسي 

جه��ت بررس��ي عملك��رد اج��زاي اصل��ي 
واحده��اي نيروگاه��ي رامي��ن و بندرعباس از 
امكانات نرم افزاري مدلس��ازي استفاده گرديد. 
تا کنون نرم افزارهاي متعددي جهت مدلسازي 
س��يكلهاي بخار ارائه شده است. مبناي تمامي 
اين ابزارها اس��تفاده از باالن��س جرم و حرارت 
در س��يكل رانكين اس��ت. از آنجا که س��يكل 
يك نيروگاه واقعي نس��بت به س��يكل رانكين 
داراي پيچيدگي هايي همچ��ون راندمان اجزاء 
)افت هاي توربين، کندانسور، پمپ ها و بويلر( و 
اتالفات لوله ها مي باشد، انجام محاسبات نسبتاً 
دشوارتر خواهد شد. نرم افزار ترموفلو و کد تهيه 
شده در اين پژوهش به عنوان ابزارهاي تحليل 
عملكرد واحدهاي نيروگاهي مورد استفاده قرار 
گرفتن��د. جهت ني��ل به اين ه��دف، اطالعات 
اوليه نيروگاه به نرم افزار وارد مي شود تا سيكل 
واحد توليد گردد. در واقع خروجي اين بخش، 
مدلي از زمان طراحي نيروگاه اس��ت که شامل 
هيت باالنس در بار نامي، مش��خصات فيزيكي 
و عملك��ردي تجهيزات مي باش��د. در حقيقت 
ن��رم افزار مذکور ب��ا درياف��ت اطالعاتي مانند 
ش��رايط سايت، توان نامي، مشخصات سوخت، 
ترکيب و مش��خصات توربين، آرايش و تعداد و 
داده ه��اي ورودي و خروج��ي هيترها، ... واحد 
نيروگاه��ي را مدل مي نماي��د. در اين پروژه به 
منظور مدلس��ازي نيروگاه بندرعباس و رامين، 

شكل )1( روند افزایش راندمان و برنامه ریزي صورت گرفته براي بهبود آن تا سال 2020 درکشور آلمان [1]

شكل )2( روند افزایش راندمان نیروگاه هاي حرارتي در کشورهاي مختلف طي سال هاي 1990 الي 2004[ 1] 

شكل )3(: مدلسازي بویلر نیروگاه بندرعباس[ 2]

به دليل نياز به دقت باال، تعداد ورودي هاي وارد 
شده از 600 عدد تجاوز نموده است. به منظور 
مدلس��ازي اين نيروگاه ها در نرم افزار ترموفلو، 
اطالعات سخت افزاري )ابعاد و جنس( تمامي 
مبدل هاي حرارتي ش��امل هيترها و المان هاي 
درون��ي بويل��ر )س��وپرهيترها، ري هيتره��ا و 
اکونوماي��زر( ح��د ام��كان دقيق ش��ده اند. در 
ادامه به بررس��ي نيروگاه در ش��رايط غير نامي 
اختصاص مي يابد. به عبارت ديگر با وارد کردن 
مدل س��اخته ش��ده در ماژول اول مي توان اثر 
تغيير ش��رايط مختلف مانند بار واحد، شرايط 
آب و هواي��ي، عملكرد ضعيف برخي تجهيزات 
و ... را ارزياب��ي کرد. نكته اصلي در مدلس��ازي 
يك واحد نيروگاهي اين اس��ت که هرچه دقت 
بيش��تري در س��اخت مدل صرف گردد، نتايج 
حاص��ل از مطلوبت��ر خواهن��د بود. ب��ه عنوان 
نمونه مدلس��ازي بويلر ني��روگاه بندرعباس به 
کمك ترموفلو مستلزم ورود اطالعات هندسي، 
جانمايي، مس��ير هوا دود و آب و بخار در بويلر 
مذکور مي باشد. اين اطالعات اوليه که داده هاي 
زمان طراحي مي باش��ند، جهت بوجود آوردن 
بويلري مشابه بويلر نيروگاه بندرعباس استفاده 
خواهند شد. در شكل )3( شماتيك مدلسازي 
بويلر نيروگاه بندرعباس به تصوير کشيده شده 
است. همانگونه که مالحظه مي شود مسير هاي 
دود، ه��وا، آب و بخار نيز در ش��كل مذکور به 
نمايش درآمده اس��ت. پس از ورود هوا به کوره 
و انج��ام عم��ل احتراق، دود بخش��ي از انرژي 
حرارتي خود را از طريق تشعش��ع به واتروال و 
سوپرهيتر تابشي مي دهد. پس از عبور جريان 
از روي س��وپرهيتر تابشي، محصوالت احتراق 
ب��ه ترتيب از روي س��طوح س��وپرهيتر اوليه، 
س��وپرهيتر ثانويه، ري هيتر ثانوي��ه، ري هيتر 
اوليه و اکونومايزر عبور مي کنند. در ادامه محل 
دقيق قرارگيري س��طوح حرارتي، ابعاد کوره، 
ابع��اد کانال س��قفي و پاس دوم ب��ه مدل وارد 
مي شود.مش��خصات هندسي س��طوح حرارتي 
از ديگر مواردي اس��ت که با توجه به داده هاي 
واقعي ني��روگاه بندرعب��اس در مدل گنجانده 
شده اس��ت. اين داده ها براي هر يك از سطوح 

حرارتي شامل موارد زير است:
طول لوله  ها

قطر داخلي و ضخامت لوله
گام عرضي لوله ها

گام طولي لوله ها
تعداد لوله ها در هر رديف 
تعداد رديف هاي هر پاس

تعداد پاس هاي مسير آب/بخار
آرايش چيدمان لوله ها )مثلثي، مربعي(

شكل فين لوله ها
مش��خصات فين ها )تراکم، ضخامت، ارتفاع، 

)...
جنس لوله ها و فین ها

به همين ترتيب عملكرد اجزاي ديگر شامل  
ژانگس��تروم، هيتره��اي آب تغذي��ه، توربين، 

سيستم خنك کن نيز مدلسازي و عملكرد آنها 
مورد توجه قرار گرفت. عالوه بر اين مدلسازي 
کل نيروگاه جهت تطبيق مدل هاي اجزا صورت 

پذيرفت. 
ب��ا تطبيق م��دل ايجاد ش��ده ب��ا اطالعات 
تجربي به دس��ت آمده از تست کارايي شرايط 
براي محاس��به و تحليل پتانس��يل هاي بهبود 
عملكرد اجزا و به تبع آن افزايش راندمان واحد 
نيروگاهي فراهم شد که در ادامه به ارائه نتايج 

مربوطه پرداخته مي شود.  
نتاي��ج طرح پژوهش��ي بررس��ي عل��ل افت 
جدول )1( راهكارهاي افزایش راندمان نیروگاه  بندرعباس و تاثیر آن بر قیمت تمام شده برق تولیدي نیروگاه [ 3]

راهكار افزايش راندمان رديف
ميزان افزايش 

راندمان
 )درصد(

ميزان کاهش قمت 
 تمام شده 

)Rls/Kwh(
بويلر

1/319/5تعويض به موقع آب بندهاي ژانگستروم1
0/311/4کنترل دقيق هواي اضافي2

توربين بخار
0/613/3-0/43استفاده از آب بندهاي پيشرفته3
4)LP 0/3212/2تعويض پره هاي توربين )دو رديف آخر
5)LP 1/314/4-0/9پره هاي توربين پيشرفته )تمام طبقات

سيستم خنك کن
1/1519/5نگهداري بهينه کندانسور6

سيكل
0/7815/1بهينه سازي هيترهاي آب تغذيه فشار قوي7
0/615/7تعويض هيترهاي آب تغذيه فشار قوي8

جدول )2(راهكارهاي افزایش راندمان نیروگاه  رامین و تاثیر آن بر قیمت تمام شده برق تولیدي نیروگاه [3 ]

راهكار افزايش راندمانرديف
افزايش 
راندمان 
)درصد(

ميزان کاهش 
قمت تمام شده 

)Rls/Kwh(
)Rls/Kwh(

توربين بخار
1)IP( 1/416/9تعويض پره هاي توربين رامين

سيستم خنك کن
0/712/6مدرن سازي اجزاي برج خنك کن2

سيكل
3HP 4/634/2کاهش زمان خروج هيترهاي آب تغذيه
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راندمان در نيروگاه هاي رامين و بندرعباس 
براس��اس تصميمات اتخاذ ش��ده در کميته 
افزايش راندمان، طرح پژوهشي پروژه »بررسي 
علل اف��ت راندمان اجزاي اصل��ي نيروگاه هاي 
رامي��ن و بندرعباس و ارائ��ه راهكارهاي عملي 
بهب��ود راندم��ان آنه��ا« در دس��تور کار گروه 
بهره برداري پژوهشگاه نيرو قرار گرفت. در اين 
راس��تا، دو نيروگاه بخاري رامين و بندرعباس 
که در بررسي هاي اوليه حائز اولويت شده بودند 
مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين پروژه، اجزاي 
نيروگاه به تفكيك مورد ارزيابي قرار گرفتند به 
نحوي که در نهايت علل افت راندمان واحدهاي 
م��ورد نظر ب��ه تفكي��ك بويلر، توربي��ن بخار، 
سيستم خنك کن و هيترهاي آب تغذيه حاصل 
شد. تحليل هاي انجام شده بر مبناي مدلسازي 
نيروگاه و انجام تست کارايي پايه ريزي شده اند. 
در ادامه پس از تعيين روش هايي جهت رفع 
افت راندمان، تحليل اقتصادي دقيقي براي هر 
يك از پروژه هاي پيشنهادي ارائه شد. بر مبناي 
محاس��بات انجام شده، براي واحد يك نيروگاه 
بندرعباس مجموعاً 12 طرح فني پيشنهاد شد 

که از بين آنها هش��ت ط��رح از نظر اقتصادي 
توجيه مناس��بي داشتند. در واحد يك نيروگاه 
رامين اهواز نيز 3 طرح از بين 6 طرح پيشنهادي 
حائز اولويت اقتصادي گرديدند. در جداول )1( 
و )2( ، به ترتي��ب راهكارهاي افزايش راندمان 
نيروگاه هاي بندرعباس و رامين به همراه ميزان 
افزايش راندمان و تأثي��ر آنها بر کاهش قيمت 
تمام ش��ده برق نمايش داده ش��ده است. تاثير 
هر يك از راهكارهاي پيش��نهادي بر راندمان و 
قيمت تمام شده برق توليدي متفاوت است. بر 
اساس نتايج به دست آمده مي توان در خصوص 
اعمال هر يك از راهكارهاي مذکور برنامه ريزي 

و نسبت به انجام آنها اقدام کرد. 
جمع بندي و نتیجه گیري 

با شفاف ش��دن راهكارهاي افزايش راندمان  
و اولويت بن��دي انجام آنها در دو نيروگاه رامين 
و بندرعب��اس زمينه الزم ب��راي اجرايي کردن 

راهكارهاي مذکور فراهم شد.
اولويت بندي انجام طرح هاي افزايش راندمان 
در نيروگاه ه��اي رامين و بندرعباس نش��ان داد 
که اجراي طرح ها از اهميت يكس��اني برخوردار 

نيس��ت. به همين دليل در ص��ورت محدوديت 
منابع مي توان مطابق نتايج اين طرح نسبت براي 

اجراي طرح هاي اولويت اول برنامه ريزي کرد. 
گروه بهره برداري پژوهشكده توليد پژوهشگاه 
نيرو ب��ه عنوان مج��ري اين طرح ب��رای ارايه 
خدمات مشابه اين طرح براي نيروگاه هاي عضو 

اصنا آماده است. 
منابع

1 - گ�زارش »جم�ع آوري اطالعات و بررس�ي اولیه در زمینه 

عل�ل افت راندم�ان نیروگاه هاي بخاري و روش ه�اي بكار گرفته 

ش�ده جهت بر طرف کردن آنها در داخل و خارج از کشور«، گروه 

پژوهشي بهره برداري، پژوهشكده تولید نیرو، دي ماه 1389

2- گزارش »مدل س�ازي عملكرد اجزاي اصلي یك واحد 

از هر ی�ك از نیروگاه هاي رامین و بندرعباس ش�امل بویلر، 

توربین، برج خنك کن و س�یكل و تعیین علل افت راندمان 

اجزاي آن«، گروه پژوهش�ي بهره برداري، پژوهشكده تولید 

نیرو، اسفند ماه 1390

3- گزارش »بررس�ي فني و اقتصادي راهكارهاي عملي 

قابل اجرا و اولویت بندي آنها جهت پیاده سازي در یك واحد 

از هر یك از نیروگاه هاي رامین و بندرعباس« گروه پژوهشي 

بهره برداري، پژوهشكده تولید نیرو، اسفند ماه 1390

ب��ا توجه به ني��از روزافزون جه��ان به انرژي 
الكتريكي بخش عمده اي از توليد برق جهان با 
استفاده از توربين هاي گازي انجام مي پذيرد که 
اي��ن تجهيزات با توجه به نياز کارکرد در دماي 
ب��اال و در مجاورت محص��والت احتراق معموالً 
از قطعاتي س��اخته ش��ده از آلياژ ه��اي غني از 
نيكل و کبالت که س��وپر آلياژ ناميده مي شوند 
س��اخته ش��ده اند با توجه به سرعت فرسودگي 
زياد قطع��ات داغ توربين ه��اي گازي و قيمت 
فوق الع��اده باالي آنها اکثر کش��ورهاي صاحب 
صنعت در راس��تاي کاهش هزينه ه��ا اقدام به 
تعمير و ترميم اين قطعات مي کنند که اين امر 
 Repair or( اصطالحاً بازسازي يا جوان سازي
refurbishment( ناميده مي شود. در کشور 
ما نيز در س��ال هاي قبل از انقالب قطعات داغ 
توربين ها تعويض و با توجه به تكنولوژي باالي 
مورد نياز جهت بازسازي، قطعات تعويض شده 
به خارج از کش��ور ارس��ال مي شدند پس از آن 
ب��ا توجه به اين که تعداد زي��ادي توربين گازي 
در س��طح کشور 
نص��ب و راه اندازي 
شده بود در س��ال 1360 
واحدي به عنوان تعميرات اساسي 
توربين گاز زير نظر ش��رکت توانير 
احداث شد که اين واحد در سال 
1370 بعن��وان امور تعميرات 
گازي  توربين هاي  اساس��ي 
ش��رکت تعمي��رات ني��رو 
)وابسته به توانير( فعاليت 

خود را ادامه داد. 
در س��ال 1374 اي��ن 
واحد به معاونت س��اخت 
و بازسازي قطعات توربين 
در شرکت توس��عه صنايع 
نام  تغيير  اي��ران  نيروگاهي 
س��ال  از  س��رانجام  و  داده 
ش��رکتي  بص��ورت   1380
مس��تقل ب��ا ن��ام ش��رکت 
ش��هريار  توربين  قطع��ات 
بزرگترين  و  اولين  به عنوان 
بازسازي کننده قطعات داغ 
توربين ه��اي گازي در ايران و 
خاورميانه در حال فعاليت است. 
اين ش��رکت از س��ال 1376 با 

توربین هاي گازي با توجه به كاركرد در دماي باال 
فرسایش بسیار باالیي دارند، تعمیرات و نگهداري تجهیزات 
و قطعات از اهمیت زیادي برخوردار است

تامین قطعات 
و خدمات

تامين کنندگان کاال و خدمات
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خدمات قابل ارائه توس��ط ش��رکت قطعات 
توربين ش��هريار به طور کلي ش��امل 2 ش��اخه 

اصلي است:
الف( بازس��ازي انواع قطعات توربين که اهم 

فعاليت هاي اين بخش به شرح ذيل است:
 شناسايي و بررسي اوليه

 مطابقت يا تهيه مس��تندات و مدارك فني 
براي قطعات

 تميزکاري و حذف رس��وبات حاصل از گاز 
داغ و پوشش زوال يافته

 عمليات حرارتي
 بازرسي هاي کيفي شامل ترك يابي، ابعادي 

و چشمي
 حذف مناطق معيوب

 جايگزيني مناطق حذف شده پروسه هاي 
جوشكاري و بريزينگ

 پروفيل سازي قطعات
 پوشش و عمليات حرارتي

 تست هاي فرکانس طبيعي، رديف چيني، 
آزمايشگاهي و...

ب( ارائه خدمات مشاوره مهندسي که شامل
 تست عمر باقيمانده

 بررسي قابليت بهره برداري
 بررسي علل تخريب قطعات

 مشاوره در زمينه خريد قطعات نو
 اعمال پوشش هاي تكميلي براي قطعات
 انواع عمليات تكميلي شامل پوشش دهي

 عمليات حرارتي و ماشين کاري پره )ريشه 
 )Tip و

 همچنين مس��تندات و مدارك فني براي 
قطع��ات داغ هر نوع توربي��ن جديد نيز در اين 
شرکت به روش مهندسي معكوس تهيه شده و 

بازسازي قطعات آن امكان پذير است.
در پاي��ان ذک��ر اين نكته ضروري اس��ت که 
اين ش��رکت تاکنون نزديك به 3500 سفارش 
بازسازي و تحويل صنايع نيروگاهي انجام داده 

که از لحاظ آماري به شرح ذيل است.

 بيش از 1100 س��فارش قطع��ات توربين 
GEF9001 ش��امل انواع پره متحرك و ثابت 

و محفظه احتراق
 بي��ش از 200 س��فارش قطع��ات توربين 
KWU V94.2 ش��امل انواع پ��ره متحرك و 

ثابت و محفظه احتراق
 بي��ش از 50 س��فارش قطع��ات توربي��ن 
KWU V93 شامل انواع پره متحرك و ثابت 

و محفظه احتراق
 بي��ش از 900 س��فارش قطع��ات توربين 
GEF5001 ش��امل انواع پره متحرك و ثابت 

و محفظه احتراق
 بي��ش از 84 س��فارش قطع��ات توربي��ن 
GEF5002 ش��امل انواع پ��ره متحرك و ثابت 

و محفظه احتراق
 بي��ش از 70 س��فارش قطع��ات توربي��ن 
GEF6001 ش��امل انواع پره متحرك و ثابت 

و محفظه احتراق
 بيش از 2800 س��فارش قطع��ات توربين 
BBC9 &13 ش��امل انواع پره متحرك و ثابت 

و محفظه احتراق
 بي��ش از 400 س��فارش قطع��ات توربين 

انتق��ال تكنولوژي روز بازس��ازي قطعات داغ از 
ش��رکت هلندي الب��ار و با اس��تفاده از بهترين 
کارشناسان و تكنسين هاي ايراني در زمينه هاي 
مختلف بازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي 
به صنايع نيروگاهي، نفت و پتروشيمي داخلي و 

خارجي ارائه خدمات کرده است.
ش��رکت قطعات توربين ش��هريار با داشتن 
مجهزترين دس��تگاه ها و امكانات و با اس��تفاده 
از بهتري��ن مواد اولي��ه و با در اختيار داش��تن 
نزدي��ك به 300 نفر پرس��نل که قريب 50 نفر 
آنان کارشناس��ان و کارشناس��ان ارشد بهترين 
دانشگاه هاي ايران و اروپا هستند تاکنون نزديك 
به 3500 س��فارش اخ��ذ، بازس��ازي و تحويل 
صناي��ع داخلي و خارجي کرده اس��ت که بعضاً 
به دفعات پس از اس��تفاده موفق براي بازسازي 

مجدد به اين شرکت ارسال شده اند. 
تجهیزات:

ش��رکت قطع��ات توربي��ن ش��هريار داراي  
کارگاه هاي مختلفي اس��ت که در اين کارگاه ها 
تجهيزات بسيار پيشرفته اي در حال کار هستند 

که تعدادي از اين دستگاه ها بشرح ذيل اند:
1- نزدي��ك به 100 واحد س��نگ زني براي 

سنگ زني و پرداخت کاري قطعات داغ
و   TIG جوش��كاري  دس��تگاه هاي   -2

چمبرهاي جوشكاري تحت گاز محافظ
3- کوره ه��اي عملي��ات حرارت��ي تحت گاز 

محافظ و اتمسفر کنترل شده
4- کوره هاي عمليات حرارتي در خالء با تناژ 
باال و گس��تره دمايي زي��اد و خالء باال که از هر 

نظر در خاورميانه منحصر به فرد است.

5- دس��تگاه هاي پوش��ش دهي تحت خالء 
و   APS، HVOF پوش��ش دهي   ،)LPPS(

پوشش دهي پره کمپرسور
ش��امل  آزمايش��گاهي  تجهي��زات   -6

ميكروسكوپ هاي نوري و الكتروني
7- تجهيزات آزمايش��گاهي ترك يابي شامل 

X-RAY و FPI، UT دستگاه
8- دستگاه هاي ريخته گري سانتريفوژ براي 

ريخته گري ياتاقان
9- انواع ماشين افزارهاي سنگين

10- دس��تگاه هاي ردي��ف چين��ي پره هاي 
متحرك و دستگاه تست مكانيكي

11- دستگاه سنگ خزش��ي براي سنگ زني 
ريشه پره ها

12- انواع دستگاه ها و اتاق هاي ماسه پاشي

?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????

???
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فرم شماره 1
پرسشنامه ارزیابي صالحیت تولیدکنندگان و سازندگان قطعات ساخت داخل نیروگاه ها )اطالعات عمومي(

نام شرکت:                                                                                                                   شماره ثبت:
نشاني:                                                                                                                   شماره تلفن:
پست الكترونيكي:                                                                                                          شماره نمابر:

 * مشخصات شرکت يا شرکت هاي همكار:
نام و نام خانوادگيرئيس هيات مديره

سابقه کار در اين سمت
تحصيالت:

رشته تحصيلي،سال اخذ مدرك و محل اخذ
نام و نام خانوادگيمديرعامل

سابقه کار در اين سمت
تحصيالت:

رشته تحصيلي، سال اخذ مدرك و محل اخذ 
حوزه فعاليت:

يك نسخه از روزنامه رسمي آگهي ثبت شرکت با آخرين تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمي و يك نسخه از اساسنامه، نمودار سازماني شرکت 
و شرکت هاي همكار به اين پرسشنامه اطالعاتي پيوست گردد. 

* -در صورت وجود شرکت هاي همكار در امر ساخت داخل 

فرم شماره 2
سوابق مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره و افراد کلیدي

مديرعامل
نام و نام خانوادگي

تاريخ شروع و خاتمهسمتمحل خدمتنام مؤسسه

سوابق يكي از اعضاء هيات مديره
نام و نام خانوادگي

تاريخ شروع و خاتمهسمتمحل خدمتنام مؤسسه

سوابق يكي از افراد کليديو متخصص 1
نام و نام خانوادگي

تاريخ شروع و خاتمهسمتمحل خدمتنام مؤسسه

سوابق يكي از افراد کليدي و متخصص 2
نام و نام خانوادگي

تاريخ شروع و خاتمهسمتمحل خدمتنام مؤسسه

سوابق يكي از افراد کليدي و متخصص 3
نام و نام خانوادگي

تاريخ شروع و خاتمهسمتمحل خدمتنام مؤسسه

فرم شماره 3

اطالعات مالي و اعتباري شرکت
عملكرد و بيالن مالي )صورت هاي مالي دو سال متوالي ( مستند به اسناد ماليات هاي قطعي

ميزان دارايي هاي ثابت به تفكيك اقالم عمده مستند به آخرين اظهارنامه مالياتي 
مبلغ فروش قطعه در آخرين سال توليد به انضمام قراردادهاي منعقده

ميزان سود ويا زيان نيم سال منتهي به ترازنامه مالي شرکت
اطالعات مالي و اعتباري شرکا يا ديگر شرکت هاي همكار

اعالم ترکيب سهامداران با ميزان سرمايه 
توضيح: ارائه اسناد مثبته مربوط به رديف هاي 1، 2، 3، 5و 6 الزامي است.

Westinghouse ش��امل انواع پره متحرك و 
ثابت و محفظه احتراق

 GT11 بيش از 9 سفارش قطعات توربين 
شامل انواع پره متحرك و ثابت و محفظه احتراق

 GT13 بيش از 2 سفارش قطعات توربين 
شامل انواع پره متحرك و ثابت و محفظه احتراق

 GEC بيش از 9 س��فارش قطعات توربين 
شامل انواع پره متحرك و ثابت و محفظه احتراق

 نزديك به 1800 عدد ياتاقان تحت عمليات 
Rebabbit قرار گرفته اند.

 نزديك به 600 ست پره کمپرسور توربين 
KWUV94.2 پوشش دهي شده اند.

امروزه تامين قطعات و لوازم يدکي در شرايط 

حساس کشور و با وجود تحريم هاي بين المللي، 
يك��ي از دغدغه ه��اي مديران، کارشناس��ان و 
متخصصين صنع��ت توليد برق اس��ت که اين 
ام��ر، انجمن صنف��ي نيروگاه هاي کش��ور را به 
اي��ن باور رس��اند که عدم شناس��ايي، ارزيابي و 
تايي��د تامين کنندگان واجد ش��رايط قطعات و 
خدمات نيروگاهي به عنوان يك خالء قابل تامل 
درخانواده توليدکنندگان برق مطرح است، لذا بر 
آن شديم تا از شرکت توانير و سازمانهاي ذيربط 
به ويژه ش��رکتهاي O&M نيروگاهي فهرست 
اولي��ه تامين کنن��دگان کاال و خدمات موجود 
را اخذ ت��ا به منظور بهره من��دي از تجربيات و 
توانمندي هاي آنان با مش��ارکت همگان جهت 

تكميل بان��ك اطالعاتي مذکور اقدامات ويژه اي 
انجام دهيم. براين اس��اس از کليه شرکت هاي 
س��ازنده، تعميراتي، مش��اور... دع��وت به عمل 
مي آيد تا نسبت به ارسال و معرفي قابليت هاي 
خود که مي تواند مارا در استقالل تكنولوژيك و 
حمايت از توانمندي هاي بومي رهنمون باش��د، 
ياري نماييد. جهت تحقق اين امر فرم هايي تهيه 
شده اس��ت که هر يك از شرکت هاي متقاضي 
مي توانن��د ضمن تم��اس با »اصنا« نس��بت به 
تكميل و ارس��ال آن اقدام نمايند. بديهي است 
درج اس��امي تامين کنندگان کاال و خدمات در 
مجله به عنوان تاييد و يا عدم تاييد شرکت هاي 

مذکور نخواهد بود.
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پژوهش و فناوري

باتوجه به مزاياي استفاده از گاز طبيعي به جاي مازوت در نيروگاه هاي 
حرارت��ي، امروزه در اکثر نيروگاه هاي حرارتي براي توليد بخارآب و در 
نتيجه توليد انرژي الكتريسته از گاز طبيعي و يا گاز شهري استفاده مي شود. 
 NO و CO، CO2 اما احتراق گاز طبيعي با هوا منجر به توليد آاليندهاي
مي شود که براي محيط زيست و انسان ها در غلظت هاي باال خطرناك و حتي 
کش��نده هس��تند. افزايش بخارآب مي تواند در کاه��ش آالينده ها حاصل از 
احتراق گاز طبيعي نقش مهمي داش��ته باش��د. در اين تحقيق تاثير افزايش 
بخارآب بر احت��راق گاز طبيعي از ديدگاه ترموديناميك و حداقل انرژي آزاد 
گيبس سيس��تم در شرايط مختلف عملياتي بررس��ي مي گردد. نتايج نشان 
 CO مي دهد افزايش نسبت هوا به گاز طبيعي از 1 به 2 باعث کاهش مقادير
 CO، توليدي مي شود. همچنين افزايش بخارآب باعث کاهش هر سه آالينده

CO2 و NO مي شود.
واژه ه��اي کليدي: بخارآب- احتراق گاز طبيعي- نيروگاه حرارتي- محيط 

زيست- کاهش آلودگي هوا.
مقدمه

در دني��ا چند منبع انرژي وج��ود دارند که تقريبا تمام ب��رق دنيا را مهيا  
مي کنند، اين منابع ذغال س��نگ، نفت خام، گاز طبيعي، نيروي آب و انرژي 
هس��ته اي هس��تند. تقريباً تمامي نيروگاه هايي که با استفاده از زغال سنگ، 
انرژي هسته اي، انرژي زمين گرمايي يا انرژي گرمايي خورشيد کار مي کنند 
نيروگاه حرارتي محس��وب مي ش��وند. يعني از چرخه بخار ب��راي برگرداندن 
گرم��ا به انرژي الكتريكي اس��تفاده مي کنند. بزرگتري��ن اختالف در طراحي 
نيروگاه هاي حرارتي نيز به نوع سوخت مصرفي در نيروگاه مربوط است. البته 
نيروگاه هاي ديگري از جمله نيروگاه هاي آبي، اتمي، بادي و خورش��يدي نيز 
براي توليد برق اس��تفاده مي شوند. يكي عيب نيروگاه هاي حرارتي توليد گاز 
کربنيك فراوان و اکسيدهاي ازت و گوگرد و غيره است که در جو زمين رها 
ش��ده و محيط زيست را آلوده مي کنند. اکسيدهاي ازت و گوگرد و همچنين 
منواکس��يدکربن براي انس��ان ها در غلظت هاي بيش از ح��د مجاز مي تواند 
خطرناك باشند و حتي باعث مرگ شوند. گاز و دود خروجي از دودکش اين 
نيروگاه ها به مقدار زيادي دي اکسيدکربن و بخار آب دارد، در اثر افزايش گاز 
کربني��ك و فريون ها در جو زمين، اثر گلخانه اي به وجود مي آيد و دماي کره 

زمين روز به روز در حال افزايش است.
آلودگي هوا عبارت اس��ت از وجود مواد زيان آور ساخت دست بشر در هوا 
با مقاديري که اثرات س��وء ايجاد مي کنند. آلودگي هوا يك مس��أله محدود 
نيست بلكه به صورت مجموعه اي از مشكالت و مسائل است. به نظر نمي رسد 
که بتوان راه حلي ارزان و آسان براي حل اين مشكالت به دست آورد. روش 
معقول انجام اقدامات مرحله اي و پيشگيري هاي اوليه متعدد براي رسيدن به 

اهداف کيفيت هواست.
تاکن��ون مطالعات زي��ادي بر روي خروج��ي آالينده ه��ا از دودکش هاي 
نيروگاه ها در ايران نشده است و اگر مطالعه اي صورت گرفته به صورت جزئي 
بوده اس��ت. يكي از مهم ترين معضالت زيست محيطي نيروگاه هاي حرارتي، 
خروج��ي آالينده ها از دودکش ه��اي نيروگاه، و در نتيج��ه آلودگي هوا و به 
خطر انداختن محيط زيس��ت براي انسان و س��اير موجودات است. در بخش 
انرژي همواره نيروگاه ها به لحاظ تبديل انرژي س��وخت فسيلي به الكتريكي 
داراي جايگاه ويژه اي بوده اند همين امر باعث شده است که در مسائل زيست 

محيطي بخش انرژي، نيروگاه هاي حرارتي بيش��تر مورد توجه قرار گيرند. در 
بين معضالت زيست محيطي نيروگاه ها، آلودگي هوا و انتشار آالينده ها از اين 
منابع آالينده ي نقطه اي هميشه حائز اهميت خاصي بوده است. دودکش ها و 

فلرها از جمله منابع آالينده نقطه اي هستند. 
الزم به ذکر اس��ت که هنگام فعاليت فلرهاي پااليشگاهي نفت و گاز، چه 
همراه با مصرف سوخت اضافي يا بدون آن احتراق جريان هاي خروجي همراه 
با توليد دود است. براي احتراق بدون دود و براي دست يابي به احتراق کامل، 
بخار آب تزريق مي ش��ود. تزريق بخار آب يا هوا به عنوان يك گاز کمكي در 
قسمت سر ))tip فلر اختالط گازهاي خروجي با هوا را افزايش داده و باعث 
افزايش زمان اقامت گازهاي زائد در ش��عله فلر شده و راندمان فلر را افزايش 
مي ده��د. بنابراين باتوجه به اضافه نمودن بخارآب به س��رفلرها براي کاهش 
آالين��ده ها، انتظار مي رود در هنگام س��وختن گاز طبيع��ي در يك نيروگاه 
حرارتي آالينده هاي خروجي کاهش يابند. ترکيباتي که در اينجا بايد بررسي 
شود توليد CO، CO2 و NO است که براي انسان بسيار خطرناك و کشنده 
هس��تند و همچنين توليد CO2اس��ت که به مقدار زياد مي تواند تابش زير 
قرم��ز با طول م��وج بلند را جذب کند و باعث باال رفتن دماي س��طح زمين 
شود. به همين دليل در اين تحقيق از تاثير بخارآب براي کاهش آالينده هاي 
خروجي از دودکش يك نيروگاه که گاز طبيعي بعنوان سوخت در آن به کار 
مي رود، بررس��ي مي شود. بنابراين در قسمت هاي بعدي ابتدا به بررسي مدل 
ترموديناميك��ي به کار رفته و نرم افزار CHEMKIN پرداخته ش��ده و در 
ادامه نتايج و نمودارهايي که به دس��ت آمده است، مورد تجزيه و تحليل قرار 

گرفته اند.  
آنالیز ترمودینامیكي

 
 

در م��دل ترموديناميكي از نقط��ه نظر ترموديناميك در يك سيس��تم با 
واکنش فاز گازي، وقتي فش��ار جزئي محصوالت ب��ه قدر کافي افزايش يابد، 
واکنش ها با افزايش فش��ار معكوس مي شوند. وقتي که تغييرات فشار جزئي 
براي واکنش هاي ش��يميايي دو طرفه ناچيز باشد اين واکنش هاي دوطرفه، 
در حالت تعادل قرار مي گيرند. در اين حالت ترکيبات در مخلوط واکنش در 
تعادل ترموديناميكي را مي توان توس��ط حل همزمان معادالت غير خطي در 
شرايط تعادل ترموديناميكي و قانون بقاي جرم محاسبه کرد. اين محاسبات 
شرايط عملياتي بهينه را براي توليد محصوالت بهينه به دست مي آورد. براي 
انجام چنين محاسباتي دو مدل سينتيكي و ترموديناميكي مرسوم است، که 
اين بررسي با مدل ترموديناميكي انجام مي گيرد. در مدل ترموديناميكي دو 
روش حداقل س��ازي انرژي آزاد گيبس واکنش ها و حداقل انرژي آزاد گيبس 
سيستم مرسوم است، مدل ترموديناميكي بر اساس محاسبات تعادلي است، 
بعلت س��ادگي و کارايي از روش حداقل انرژي آزاد گيبس سيس��تم که فقط 
به ترکيبات اوليه، محصوالت و شرايط سيستم نياز دارد استفاده مي شود. در 
صورتي که در روش حداقل س��ازي انرژي گيبس واکنش ها به فهرست همه 

واکنش ها )واکنش هاي راديكالي و...( نياز است.
براي احتراق گاز طبيعي به همراه بخارآب در تعادل ترموشيميايي از رابطه 
 i

jn eq تبديل ترکيب j است، 
jX زير براي انتخاب پذيري استفاده مي شود که 

تعداد مولهاي جزء j در حالت  eq
jn تعداد مولهاي جزء j در حالت اوليه است، 

تعادل است.

2 2 2 4100 , , , , ,
i eq
j jeq
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j
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X j CO CO NO H H O CH

n
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= × =

بحث و نتایج
براي محاس��بات ترموديناميكي محدوده دمايي K 1500-300 و نسبت  

ه��واي ورودي ب��ه گاز طبيع��ي )Air / N.G( يك و دو درنظر گرفته ش��ده 
است همچنين تاثير درصد50-10 بخار آب بر ميزان آالينده ها مورد تجزيه و 
تحليل قرار مي گيرد. ترکيب درصد گاز طبيعي )گاز شهري( که براي استفاده 
در نيروگاه به کار مي رود به طور متوسط به قرار جدول1 مي باشد. و در آناليز 
ترموديناميكي احتراق گاز طبيعي از ترکيب درصدهاي جدول1 استفاده شده 
است و در جدول 2 برخي از واکنش هايي که مي توانند در احتراق گاز طبيعي 

با هوا )اکسيژن و نيتروژن( رخ دهند نشان داده شده است.
تغيي��رات انرژي آزاد گيبس بر حس��ب دما براي واکنش هاي ذکر ش��ده 
در جدول1 در فش��ار اتمس��فر در شكل1 نشان داده ش��ده است. در نمودار 
)الف( همانگونه که مش��خص اس��ت براي واکنش هاي 1 تا 5 تغييرات انرژي 
آزاد گيبس در تمامي محدوده دمايي ذکر ش��ده منفي هستند بنابراين اين 
واکنش ه��ا در دماهاي پايين نيز قابليت انج��ام پذيري دارند و با افزايش دما 
تغييرات انرژي آزاد گيبس آنها کاهش مي يابد و نشان مي دهد که در دماهاي 

جدول 1: ترکیب درصد گاز طبیعي 

درصدترکيبرديف
1CH495 / 43
2C2H62 / 34
3C3H80 / 08
4C4H100 / 95
5CO21 / 20

جدول 2: بعضي از واکنش هاي که در احتراق گاز طبیعي مي توانند رخ دهند 

واکنششماره
)1(2CH4+O2=2CO+4H2

)2(C2H6+O2=2CO+3H2

)3(CH4+O2=CO+H2O+H2

)4(2H2+CH4+O2=CO2

)5(3H2+2O2=2CO2+C2H6

)6(CH4 + 3CO2 = 4CO + 2H2O

)7(CH4+ CO2= 2CO+2H2

)8(CH4+ H2O= CO+3H2

)9(H2O= CO2+ 4H2 2+CH4

)10(CO+ H2O= CO2+ H2

)11(N2+ 2O2=2NO2

)12(N2 + O2 = 2NO

تاثیر افزایش بخارآب بر كاهش آالینده هاي حاصل از احتراق 
گاز طبیعي در یك نیروگاه حرارتي: آنالیز ترمودینامیكي

كاهش آالیندگي
 در نیروگاه
    محمدرضا زماني      مظفر عبدالهي فر      حسین نكوئي  
   سارا زارع      هاشم عقیلي جم      ابراهیم اكبري پردنجاني  
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باالتر واکنش ها انجام پذيرترند. در دماهاي پايين تر انجام پذيري واکنش هاي 
3و4 بيشتر از 1و2 استدر حالي که در دماهاي باال انجام پذيري آنها معكوس 
مي شود يا به عبارت ديگر در دماهاي کمتر از K 900 انجام پذيري واکنش ها 
4>3>1 اس��ت در حالي که براي دماهاي بيشتر از K 900 اين روند عكس 
مي ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که واکنش5 در تمامي مح��دوده دمايي داراي 
تغييرات انرژي آزاد گيبس بيش��تري است بنابراين انتظار مي رود اتان داراي 

تبديل بيشتري از متان باشد.
در نمودار )ب( واکنش هاي 6 تا 9 که تبديل متان در حضور دي اکسيدکربن 
و بخ��ارآب را نش��ان مي دهد با افزايش دما تغييرات ان��رژي آزاد گيبس آنها 
 1100 K کاهش مي يابد و همچنين نش��ان مي دهد که در دماهاي کمتر از
ترتيب انجام پذيري اين واکنش ها بصورت 9>8>7>6 است و بعد از اين دما 
 CO اين روند عكس مي شود. عالوه براين واکنش هاي 6 تا 8 که باعث توليد
مي شوند در دماهاي پايين داراي انجام پذيري کمتري مي باشند. واکنش 10 
در اين نمودار نشان دهنده تبديل CO به CO2 در حضور بخارآب است که 
در دماهاي پايين بهتر مي تواند انجام گيرد و در دماهاي باال برعكس واکنش 

بيش��تر انجام مي گيرد. نمودار شكل )ب( همچنين واکنش هاي 11 و 12 که 
 NO و NO2 مربوط به س��وختن نيتروژن در حضور اکس��يژن به ترتيب به
است را نيز نشان مي دهد. اين واکنش ها به طور کلي در محدوده دمايي ذکر 
ش��ده در نمودار داراي تغييرات انرژي آزاد گيبس مثبتي هس��تند که انجام 
 750 K پذيري اين واکنش ها را پايين نشان مي دهد و در دماهاي پايين تر از
احتمال انجام واکنش 11 که منجر به توليد NO2 مي شود بيشتر از واکنش 
12 اس��ت و بعد از اين دما نتايج معكوس مي ش��ود. همچنين اين نتيجه را 
ني��ز مي توان از اين نمودار به دس��ت آورد که توليد NO در محدوده دمايي 
K 1500-300 تقريباً ثابت اس��ت و به مقدار بسيار جزئي با افزايش دما زياد 

مي شود.
)Air/N.G( 1-3- تاثير افزايش درجه حرارت و نسبت هوا به گاز طبيعي

در شكل 2 تاثيرات افزايش دما بر تغييرات گزينش پذيري ترکيبات حاصل 
Air/N. از احتراق گاز طبيعي در حالتي که از بخارآب استفاده نشده و نسبت
G= 1 باش��د و در فشار اتمسفر را نش��ان داده است. در اين شكل نمودار الف 
نشان مي دهد که ميزان گزينش پذيري H2O، متان و CO2 با افزايش دما 

 K 500 ثابت مانده و بعد از اين دما کاهش مي يابند و در دماي K ت��ا دماي
900 داراي مقادير حداقلي هستند افزايش بيشتر دما باعث تبديل بيشتر متان 
و کاهش CO2 مي شود اما باال رفتن دما با افزايش توليد CO همراه است. 
اين نتايج با نتايج به دس��ت آمده در نمودارهاي شكل1 و براي واکنش هاي 1 
تا 10 همخواني دارد. در شكل2 نمودار )ب( به طور واضح مشخص است که 
در دماي K 1200-300 گزينش پذيري و يا توليد NO در حد صفر اس��ت 
اما در دماهاي بيشتر از K 1200 مقادير NO افزايش يافته ولي به طور کلي 

اين مقادير در حد 7-10 هستند که در مقايسه با CO ناچيزند. 
Air/(شكل 3 بيانگر تاثيرات دما و نسبت هاي مختلف هوا به گاز طبيعي

N.G( ب��ر گزينش پذيري ترکيبات حاصل از احتراق گاز طبيعي در فش��ار 
1 اتمس��فر براي ترکيبات CO ،CH4 ،CO2 ،H2O، H2 و NO اس��ت. 
در اين ش��كل و نمودار )الف( مي��زان گزينش پذيري بخ��ارآب توليدي را با 
نس��بت هاي هوا به گاز طبيعي برابر 1 و 2 بررسي شده است. همان گونه که 
مش��خص است در نس��بت Air/N.G برابر 2 ميزان گزينش پذيري بخارآب 
توليد تغييري حتي با افزايش درجه حرارت نداشته است ولي با افزايش درجه 
حرارت در نسبت Air/N.G برابر 1 ميزان گزينش پذيري کاهش محسوسي 
پيدا کرده و در دماي K 900 و به کم ترين حد خود يعني 17درصد رسيده 
و مجددا با افزايش درجه حرارت گزينش پذيري افزايش يافته است. در نمودار 
)ب( به وضوح بيان مي کند که نس��بت هوا به گاز تاثير فاحش��ي در گزينش 
پذيري H2 با افزايش دما دارد همان گونه که مش��خص است با افزايش دما 
و رس��يدن دما به K 900 ميزان گزينش پذيري بيش ترين حد خود يعني 
48درصد را به خود اختصاص مي دهد ولي در نسبت 2 گزينش پذيري تفاوت 
 CO2 زي��ادي ميان دماي 300 تا 1500 با ه��م ندارند. در نمودار ج مقادير
با افزايش نس��بت Air/N.G از 1 به 2 باعث توليد بيشتر CO2 در محدوده 
دمايي مذکور است. در تأييد نتايج نمودار ج مقادير CO تولدي در نمودار )د( 
براي نس��بت Air/N.G برابر 2 به شدت کاهش يافته است و نشان مي دهد 
که مقادير CO به CO2 تبديل شده اند.  نمودار )ر( نشان مي دهد که افزايش 
نس��بت هواي ورودي باعث تبديل بيشتر متان و توليد انرژي حرارتي بيشتر 
براي توليد بخارآب در نيروگاه حرارتي مي ش��ود. بديهي اس��ت که در نمودار 
)ه( افزايش هواي وردي يعني افزايش اکسيژن و نيتروژن باعث توليد بيشتر 
NO بش��ود و اين امر در دماهاي باال بيشتر نمايان مي شود. بنابراين نتيجه 
کلي حاصل از ش��كل3 اين اس��ت که افزايش نسبت هوا به گاز طبيعي از 1 
به 2 باعث کاهش ش��ديد CO توليدي مي شود ولي مقادير NO را افزايش 
مي دهد. چون مقادير NO توليدي در مجموع خيلي کم است بنابراين نسبت 

هوا به گاز طبيعي برابر 2 براي احتراق مناسب است.
2-3- تاثير افزايش بخارآب ب��ر کاهش آالينده هاي حاصل از احتراق گاز 

طبيعي
شكل 4 بيانگر تغييرات تاثير افزايش بخارآب )در محدوده درصد50- صفر( 
2Air/بر ترکيبات حاصل از احتراق گاز طبيعي در فش��ار اتمس��فر و نسبت

N.G = اس��ت. نمودار )الف( ميزان گزينش پذي��ري H2O را با فزايش دما 
در درصدهاي مختلف بخارآب ورودي مورد برسي قرار مي دهد. همانگونه که 
درنمودار مشخص شده بديهي است که با افزايش بخارآب مقادير توليدي آن 
در تعادل ترموديناميك بيش��تر شود. در نمودار )ب( همين موضوع در مورد 
گزينش پذيري H2 نشان داده است که براي اين حالت نتيجه عكس انتخاب 

پذيري بخارآب )نمودار الف( اس��تو نمودار )ج( افزايش بخارآب از صفر به 50 
درصد باعث کاهش CO2 توليدي مي ش��ود. مث��اًل در دماي K 300 مقدار 
CO2 تولي��دي از 34درصد به 29درصد کاه��ش مي يابد. باتوجه به نمودار 
)د( افزايش بخارآب باعث کاهش CO توليدي در دماهاي باال مي شود و در 
دماهاي پايين تر از K 600 بخار آب تاثيري بر انتخاب پذيري CO ندارد. و 
اين نكته حائز اهميت است که در صورت عدم وجود بخارآب ميزان گزينش 
پذيري CO با فزايش دما نس��بت به حالت هايي که بخارآب اس��تفاده شود، 

افزايش بيشتري خواهد داشت. 
باتوجه به نتايج شكل4 افزايش بخارآب طبق واکنش هاي 8 و9 در دماهاي 
پايين باعث تبديل بيش��تر متان مي ش��ود ولي در دماهاي باال چون متان به 
راحتي با اکس��يژن واکنش مي دهد بنابراين تاثير بخارآب در دماهاي باال بر 
تبديل متان ناچيز مي شود که اين نتايج در نمودار )ر( نشان داده شده است. 
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نم��ودار )ه( اين نتيجه را بيان مي کند که افزايش بخارآب مقادير NO توليد 
را کاهش مي دهد و همچنين نش��ان مي دهد ک��ه افزايش بيش از 10درصد 
بخارآب تاثيري بر کاه��ش NO توليدي ندارد. به طور کلي افزايش بخارآب 
براي احتراق گاز طبيعي در نيروگاه هاي حرارتي که سوخت آنها گاز طبيعي 
اس��ت مي تواند به دليل کاهش آالينده هاي CO، CO2 و NO بسيار مفيد 

باشد.

نتیجه گیري
 

 
آناليز ترموديناميكي تاثير افزايش نس��بت هوا به گاز طبيعي و بخارآب با 
توجه به فراواني گاز طبيعي و اس��تفاده آن در نيروگاهاي حرارتي در حداقل 
انرژي آزاد گيبس سيستم و با استفاده از نرم افزار CHEMKIN در شرايط 
مختلف بررسي گرديد. نتايج نش��ان دادند که افزايش مقدار هواي ورودي از 
يك به 2 باعث کاهش شديد مقادير CO توليدي مي شود. همچنين افزايش 

بخارآب به ميزان 10درصد مي تواند آالينده هاي حاصل از احتراق که ش��امل 
CO، CO2 و NO هس��تند را کاهش دهد. به طور کلي نس��بت هوا به گاز 
طبيعي حدود 2 و افزايش 10درصد بخارآب مي تواند در کاهش آالينده هاي 
حاصل از احتراق گاز طبيعي در نيروگاه هاي حرارتي تاثير بااليي داشته باشد. 
اين نتايج با توجه به شرايط در نظر گرفته شده و از ديدگاه علم ترموديناميك 
اس��ت و ممكن است با تغيير ش��رايط، نتايج متفاوتي به دست آيد. پيشنهاد 

مي شود آناليزهاي سينتيكي و آزمايشگاهي در اين مورد انجام گيرد.
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شهروند و توليد برق

پري خان��وم مادر عب��اس، زن پاکيزه و با 
س���ليقه اي بود،زني عاشق تميزي خانه، 
تازگي ها پري خانوم يك جاروبرقي خريده بود، 
ي��ك جاروبرقي ب��زرگ 1500 واتي آبی رنگ 
خوشگل که باقدرت، هرچي روي زمين ريخته 
بود مي بلعيد. براي خري��د اين جاروبرقي کلي 
اينور و اونور گش��ته بود با خانم هاي همس��ايه 
صحبت کرده بود، يه جورايي مشاوراي حرفه اي 
داشت و خيالش راحت بود که جاروبرقي خيلي 
خوبي خريده، البته به يه علت ديگه هم خيالش 
راحت بود چون پول زي��ادي بابت خريدآن به 
فروش��گاه س��ر کوچه پرداخته ب��ود و خوب از 
قديما گفتند هيچ گروني بي علت نيست! پري 
خانوم عادت داش��ت بعدازظهره��ا که اتفاقا در 
س��اعات اوج مص��رف ب��ود جارو برق��ي اش رو 
استفاده مي کرد البته او  بارها از تلويزيون شنيده 
ب��ود ک��ه در س��اعات اوج مصرف از وس��ايل 
پرمصرف اس��تفاده نكنيد، اما خوب کيه که به 
اي��ن حرف ها گوش بده، وقتي پولش رو داديم، 
مصرف مي کنيم. از وقتي جارودستي رو انداخته 

بود کنار، کلي کيف داشت با جاروبرقي نظافت 
مي کرد، خيلي راح��ت بود و کمرش هم ديگه 
درد نمي گرف��ت. اس��تفاده از جاروبرقي براش 
اينق��در لذت بخش بود که حاال جاروبرقي بزن 
ک��ي نزن! حت��ي اونجاهايي هم ک��ه تميز بود 
جاروبرق��ي رو اس��تفاده مي کرد . ي��ك روز به 
عباس گفت: »بچه برو و آن جاروبرقي را بزن به 
برق که کار زياد داريم، داره هوا تاريك مي ش��ه 

و عموت هم قراره امشب بياد خونه ما«. 
عمورض��ا در اداره برق مش��غول به کار بود. 
عباس که از اين خبر خيلي خوشحال شده بود 
دوي��د و رفت جارو را زد ب��ه برق. پري خانم تا 
جاروبرقي رو روش��ن کرد المپ هاي روشنايي 
خيلي کم نور ش��د پيش خودش فكر کرد اينا 
فك��ر مي کنند اگه برقمون رو ضعيف کنند من 
بي خيال جارو برقي مي ش��م فكر کردن. هنوز 
چند دقيقه از روش��ن شدن جارو نگذشته بود 
ک��ه ناگه��ان جاروبرقي خاموش ش��د و ديگر 
روشن نشد. قلب پري خانم هري ريخت پايين. 
پري خان��وم با ناراحتي و صداي بلند به عباس 

گف��ت: بچه چكار کردي؟! عباس قس��م خورد: 
»ب��ه خدا کار من نبوده خودش از کار افتاد« و 
بعدش سريع در رفت چون مي دونست مادرش 
اول کتك مي زنه بع��د بازجويي مي کنه!! کلي 
از کاره��اي خانه مانده ب��ود و جاروبرقي گران 
قيم��ت از کار افتاده بود، درس��ت همين موقع 
ناگهان صداي در به ص��دا در آمد. پري خانوم 
آش��فته ماند که چكار کنه. عمورضا پش��ت در 

بود، عباس دويد و در را باز کرد. 
پري خانوم که به تميزي مشهور بود تا عموي 
عباس را ديد کلي برآش��فت و گفت: »س��الم 
آقارضا، خدا مرگم بده بخدا بايد ببخش��يد که 
خون��ه به ه��م ريخت��ه اس��ت، جاروبرقي هم 
جاروبرقي هاي قديم نمي دونم چي ش��د يهو از 
کار افتاد. بايد برم و يك زنگ به اين فروش��نده 
بي انص��اف بزنم. کل��ي پول گرفت��ه اما جنس 
نامرغوب به من فروخته، آخ ببخشيد! بفرماييد 

تو دم در بده«.
 آقا رض��ا که مردي فني کار ب��ود وارد اتاق 
ش��ده و يه ني��م نگاهي از دور ب��ه جاروبرقي از 

کارافت��اده انداخ��ت و گف��ت: »زن داداش اگه 
مي شه يه لحظه صبر کنيد تا من هم يك نگاه 
ب��ه اين جارو برقي بندازم ظاهرش که نش��ون 
مي ده بايد چيز خوبي باش��ه« پري خانوم ذوق 
زده گفت: »ايرادي نداره، اگه بتونين درستش 
کنيد که خيلي ممنون مي شم«. عمورضا رفت 
از توي ماشينش وس��ايل کارش را آورد و بعد 
از کلنجار رفتن با جاروبرقي گفت: »ش��رمنده 
زن داداش! واال موتور جاروبرقي نيم سوز شده، 
اي��ن جاروبرقي در اثر نوس��انات ب��رق به اين 
ش��كل درآمده، استفاده از وس��ايل پرمصرفي 
مث��ل جاروبرقي در اين س��اعات باعث مصرف 
بي روي��ه برق مي ش��ود و باعث اف��ت ولتاژ در 
شبكه و صدمه به وسايل و دستگاه ها مي شود. 
اگه بخوام به زبون س��اده بگ��م با کاهش ولتاژ 
جريان افزايش پيدا کرده و در نهايت باعث داغ 
شدن موتور جاروبرقي ش��ده و اونو سوزونده!« 
عمورضا جارو برقي را س��ر جايش گذاش��ت و 
س��رش را از روي تاثر تك��ون داد و گفت: »اين 
جاروي بيچاره، در اثر بي احتياطي شما به اين 

روز افتاده اس��ت.« پري خانوم سرش رو پايين 
انداخته و گفت: »واال آقارضا من چي مي دونم 
جري��ان و ولت و  اي��ن چيزا چي��ه؟! کاش به 
اين توصيه ه��اي تلويزيون گوش مي کردم هي 
مي گفت تو ساعات پيك وسايل پر مصرف را به 
برق نزنين. اگه مي شه روش صحيح استفاده از 
وسايل برقي رو به من بگيد، خداييش کلي پول 
داده بودم براي اين جاروبرقي اگه مي دونس��تم 

اين بال سرم مي آد بيشتر دقت مي کردم«. 
عمورضا گفت: »راس��تش به ساعت هايي که 
مصرف برق در کل کشور زياد است، ساعت اوج 
مصرف يا پيك مصرف مي   گويند. در س��اعات 
اوج مص��رف برق ک��ه در اواخر روز مي باش��د، 
وسايل روشنايي و وسايل صوتي و تصويري نيز 
به جمع مصرف کنندگان برق مي پيوندد. و اين 
در حالي است که مصرف کنندگان ثابتي نظير 
جاروبرقي، ماشين لباسشويي، يخچال، فريزر و 
... از قبل در مدار بوده  اند. در اين صورت اس��ت 
که مصرف ان��رژي الكتريكي به حداکثر ميزان 
خود مي رس��د و اصطالحاً ب��ه آن پيك مصرف 

برق مي گوييم. 
س��اعات پيك بس��ته به فص��ل، عوامل جوي، 
اون روز و حت��ي  نب��ودن  ي��ا  ب��ودن  تعطي��ل 
برنامه ه��اي تلويزيون��ي خ��اص و عوامل مختلف 
متغيره. متأس��فانه وجود ساعات اوج مصرف برق 
در کش��ور ما، بيش��تر به دليل اس��تفاده بي  رويه 
مصرف کنندگان بخش هاي خانگي و تجاري است 
ن��ه بخش صنعت. براي تأمين ني��روي برق مورد 
نياز در س��اعات پيك )اوج مصرف ب��رق( نياز به 
سرمايه گذاري  هاي کالن براي احداث نيروگاه هاي 
جديد وجود داره که تنها چند ساعت در شبانه روز 
ب��ه توليد برق بپردازند. بنابراين برق توليد ش��ده 
توسط اين نيروگاه ها بسيار گران تمام مي شود. با 
مديريت مصرف مي ش��ه اين هزينه ها رو به مقدار 

زيادي کاهش داد.«
پري خانوم که متوجه اش��تباهش شده بود 
گف��ت: »من از اين به بعد ق��ول مي دهم که از 
وس��ايل پر مصرف در زمان پيك استفاده نكنم 
تا دوباره اين بال سرم نياد . اما حاال با اين جارو 

برقي چكار کنم؟«

 احمد تاجیك  
كارشناس تضمین كیفیت نیروگاه ری

چرا جارو برقي 
پري خانوم 

سوخت!
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نياز امروز، چشم انداز فردا

واژه ه��اي کلي��دي � مص��ارف داخل��ي 
ني��روگاه، کيفيت توان، موتور بازده زياد، 

ترانسفورمر با تلفات کم، درايو سرعت متغير
چكي��ده– با عناي��ت به ظرفي��ت محدود و 
هزينه هاي س��نگين به��ره ب��رداري، تعمير و 
نگه��داري تجهي��زات در صنع��ت توليد برق و 
توج��ه به هزين��ه واقعي حامل ه��اي انرژي در 
کش��ور، بازده نيروگاه ها و بهينه سازي مصارف 
داخل��ي نيروگاه ه��ا طي س��ال هاي اخير بيش 
از پي��ش مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در اين 
مقاله، ضمن اش��اره به س��اختار شبكه مصرف 
داخلي نيروگاه ه��ا و عوامل اصلي ايجاد تلفات 
از جمله شاخص هاي کيفيت برق، راهكارهاي 
اجرايي افزايش به��ره وري در الكتروموتورها و 
ترانسفورمرهاي نيروگاهي و سيستم هاي تهويه 
مطبوع و روشنايي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
اس��تفاده از موتوره��اي بازده ب��اال)HEM( و 
ترانس��فورمرهاي با تلفات ک��م و نيز درايوهاي 
س��رعت متغير)VSD( به عن��وان تعدادي از 
فناوري ه��اي نوي��ن در زمينه کاه��ش تلفات 

پيشنهاد مي شود.
اين موض��وع در طراحي، تأمي��ن کاال و راه 
اندازي نيروگاه هاي جديد و نيز در بهينه سازي 
نيروگاه ه��اي قديمي و جايگزين��ي تجهيزات 

فرسوده از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مقدمه:

افزايش بازده نيروگاه ها و کاهش هزينه ها با 
بهره برداري صحيح و استفاده بهينه از تجهيزات 
يك��ي از دغدغه هاي ش��رکت هاي توليد کننده 

انرژي اس��ت. توجه به به��اي واقعي حامل هاي 
ان��رژي و تأکيد ب��ر پايش و کاه��ش تلفات و 
مالحظات زيس��ت محيطي، اهميت ارزيابي و 
بهينه سازي مصارف داخلي نيروگاه هاي کشور 

را از اهميت ويژه اي برخوردار مي نمايد. 
با عنايت به پيچيدگي فرايندها و سيستم هاي 
نيروگاهي، عوامل مختلف و گسترده اي شامل 
نگه��داري مناس��ب  و  تعمي��ر  بهره ب��رداري، 
تجهيزات و جايگزيني سيستم هاي فرسوده در 

ميزان مصرف داخلي نيروگاه مؤثرند. 
در اي��ن تحقي��ق س��اختار ش��بكه مصرف 
داخلي نيروگاه ه��ا و عوامل اصلي ايجاد تلفات 
از قبيل ش��اخص هاي کيفيت برق، راهكارهاي 
اجرايي افزايش به��ره وري در الكتروموتورها و 
ترانسفورمرهاي نيروگاهي و سيستم هاي تهويه 
مطبوع و روشنايي مورد اش��اره قرار مي گيرد. 
اس��تفاده از موتوره��اي بازده ب��اال)HEM( و 
ترانس��فورمرهاي با تلفات ک��م و نيز درايوهاي 
س��رعت متغير)VSD( به عنوان فناوري هاي 
م��درن م��ورد اس��تفاده در جهان ب��ه منظور 
صرفه جويي در مصرف انرژي پيشنهاد مي گردد.

2- مص��ارف داخل��ي ان��رژي الكتريكي در 
نيروگاه ها:

ش��بكه مصرف داخلي در نيروگاه ها، تغذيه 
م��داوم و پيوس��ته تأسيس��ات جانب��ي را ب��ر 
عهده داش��ته و حائز اهميت فراوان است. اين 
تأسيس��ات در نيروگاه ه��اي گازي، آبي و بخار 
متفاوت و بيشترين تجهيزات کمكي مربوط به 
نيروگاه هاي بخار است]1[. بطور کلي مي توان 

ب��ه تجهي��زات اصلي ش��بكه مص��رف داخلي 
نيروگاه ها به صورت ذيل اشاره کرد.

 1( پمپ هاي تخليه، انتقال و تزريق سوخت 
به مشعل ها

ه��واي  تأمين کنن��ده  فن ه��اي   )2
بويل��ر)F.D.Fan(، فن ه��اي مك��ش گازهاي 
خروجي ک��وره)I.D.Fan(، فن ه��اي گردش 
گاز کوره)G.R.Fan(، فن هاي برج هاي خنك 
کن)C.T.Fan( و کمپرسورهاي سيستم هواي 

فشرده
 ،)B.F.Pump(پمپ هاي تغذيه ديگ بخار )3
Condensate ( کندانس��ور  پمپ ه��اي 

pump( و پمپ ه��اي آب گردش��ي خنك کن 
)C.W.Pump( و پمپ هاي آتش نشاني

4( سيستم تحريك ژنراتور، ترانسفورمرهاي 
قدرت و سوئيچگيرهاي تغذيه داخلي

کارگاه ها، ساختمان هاي  آزمايش��گاه ها،   )5
اداري، سيستم هاي روشنايي و تهويه مطبوع

مصارف داخلي تقريبي نيروگاه هاي مختلف 
در جدول1 درج شده است.

 ج�دول1- می�زان تقریب�ي مص�رف داخل�ي 
نیروگاه ها)درصد(

برق آبيسيكل ترکيبيگازيبخاري

0.2 تا 40.4 / 2 تا3 0.5 تا0.7 5 / 4 تا5 / 6

 38-IECبراس��اس اس��تاندارد بين الملل��ي
س��طح ولتاژهاي اس��تاندارد زير ب��راي تغذيه 

داخلي نيروگاه ها تعريف شده است. 
 .6600  .3300  .500  .380  .220  .127

15000V .11000
عموم��اً ولتاژه��اي ت��ا 500ولت ب��ه عنوان 
ولتاژه��اي فش��ار ضعيف و ولتاژه��اي باالتر از 

3000ول��ت به عنوان ولتاژهاي فش��ار قوي در 
نظر گرفته مي شود.

ان��رژي در  3- فرصت ه��اي ذخيره س��ازي 
موتورهاي الكتريكي نيروگاهي:

موتورهاي القايي به دليل جريان مغناطيسي 
 )PF(مورد ني��از موجب کاهش ضري��ب توان
مي ش��وند. اگرچه مؤلفه راکتيو توان تلف شده 
نيست و در ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي 
عناصر ذخيره مي ش��ود، به دلي��ل افزايش توان 
ظاهري، ظرفيت ش��ينه ها را مح��دود کرده و 
مستلزم افزايش ابعاد تجهيزات پست و تابلوها 
مي شود]2[. از آنجا که در واحدهاي نيروگاهي، 
توليد توان راکتيو توسط ژنراتور ها و در ُمد فوق 
تحريك قابل انجام است، جبران سازي و حذف 
توان راکتيو در شبكه مصرف داخلي از اين نظر 
به عنوان يك مزيت محسوب نمي شود. ولي از 

ديد ش��بكه سراس��ري، در صورت جبران توان 
راکتي��و در فيدرهاي مصرف داخل��ي نيروگاه، 
امكان تزريق اين توان راکتيو توليدي ژنراتورها 
به شبكه سراسري فراهم شده و در پايداري آن 

مؤثر است. 
مواردي که بايستي در استفاده از موتورهاي 

القايي مورد توجه قرار گيرد عبارت است از:
1( تطابق ت��وان الكتروموتور با بار و کاهش 
م��دت زم��ان کار موتور در ش��رايط کم باري؛ 
ضريب توان موتورهاي القايي در بار کم کاهش 
مي يابد. به عبارت ديگر بس��ته به س��اختمان و 
ن��وع موتور، ضريب توان موتور القايي با کاهش 
بار کاهش مي يابد و ل��ذا حتي المقدور بايد از 
انتخاب موتورهاي با ظرفيت بزرگتر از بار پرهيز 
شود. ضريب توان تقريبي موتورهاي القايي در 
بار نامي، بار50درصد و بي باري در جدول زير 

كاربرد فناوري هاي نوین به منظور صرفه جویي انرژي 
در شبكه هاي مصرف داخلي نیروگاه ها

صرفه جویي انرژي
 محمدرضا مالزاده شاهرودي  
شركت مدیریت تولید برق بعثت، تهران، ایران 
 دكتر فرهاد فریدوني  
دانشگاه صنعت آب و برق)شهید عباسپور(، تهران، ایران
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درج شده است.
جدول2- مق�دار تقریبيPF موت�ور القایي در 

بارهاي مختلف
Full LosdHalf LoadNo Load

0.75~0.880.45~0.60.2<

2( انتخاب مناسب الكتروموتور به نحوي که 
در نقطه کار بازده حداکثر کار کند

3( سرويس و نگهداري مناسب الكتروموتورها
4( نصب خازن جهت اصالح ضريب توان

5( رعايت فاصله زماني اس��تاپ � استارت با 
توجه به اسناد فني بهره برداري از آن

6( جايگزيني الكتروموتور جديد بجاي سيم 
پيچ��ي؛ با توجه به اين که س��يم پيچي مجدد 
موتورهاي سوخته با احتمال وارد شدن آسيب 
به هسته در مرحله جداسازي کويل سوخته و 
نيز اغلب با کاهش کيفيت و افزايش تلفات در 
سيم پيچي همراه است، جايگزيني آن با موتور 
جديد به ويژه در س��يم پيچي هاي بيش از يك 

نوبت داراي اولويت است.
3-1- استفاده از موتورهاي القايي بازده باال 
اس��تفاده از موتوره��اي القاي��ي ب��ا ب��ازده 
در   )High Efficiency Motors(ب��اال
ش��رايط گش��تاور بار تقريباً ثابت و کار مداوم 
مقرون به صرفه اس��ت. موتورهاي بازده باال در 
مقايس��ه با موتورهاي مشابه استاندارد مصرف 

کمتري داشته و داراي ويژگي هاي زير است.
 استفاده از ورق هاي فوالدي با کيفيت بهتر 

و تلفات کم در ساختمان هسته
 کاهش تلف��ات حرارت��ي و در نتيجه فن 

خنك کننده کوچكتر
 افزايش طول هس��ته و اس��تاتور و کاهش 

تراکم خطوط نيرو و تلفات آهني
 کاهش تلفات مسي با بهره گيري حداکثر 

از شيارها
شكل1 منحني بازده موتورهاي استاندارد و 

نوع بازده باال را نشان مي دهد.

شكل1- منحني کارايي موتورهاي بازده باال 
و استاندارد

4- کارايي ترانسفورمرهاي قدرت نيروگاهي:
از آنجا که بازده حداکثر يك ترانسفورمر در 
شرايط برابر بودن تلفات بار)شامل تلفات اهمي 
و تلفات جريان گردابي( با تلفات بي باري)شامل 
تلفات هسته)هيسترسيس و گردابي( و تلفات 

دي الكتريك عايق ها( رخ مي دهد، از پارامتري 
به نام ضريب تلفات طب��ق رابطه زير به منظور 
بررسي بازده ترانسفورمرها استفاده مي شود]3[.

)1(   =R
که در آن:

R: ضريب تلفات
PLoss-L: تلفات بارداري

PLoss-NL: تلفات بي باري
بنابراين، حداکثر بازده ترانسفورمر در ضريب 
بار کمتر رخ مي دهد. وقتي ضريب تلفات ثابت 
باش��د، افزايش ظرفيت ترانسفورمرها، افزايش 
بازده را به دنبال خواهد داش��ت. همان طور که 
در شكل2 مشاهده مي شود با افزايش ظرفيت، 
منحني بازده ترانس��فورمر به سمت باال شيفت 

پيدا کرده و حداکثر راندمان آن افزايش مي يابد 
اگرچ��ه حداکثر ب��ازده ب��ه ازاي ظرفيت هاي 
 1=Rمختلف در يك نقطه اتفاق مي افتد )مقدار

در نظر گرفته شده است(.
ش��كل2- تغييرات بازده ترانسفورمر به ازاي 

ظرفيت هاي مختلف
 4-1- بازده ترانسفورمرها و ضريب توان بار

جريان مورد نياز براي تأمين توان بار ثابت با 
کاهش ضريب توان افزايش مي يابد و لذا افزايش 
تلفات مسي در ترانسفورمرها را در پي دارد که 
منحني اين تغييرات براي ترانس��فورمر قدرت 
 70kW10، تلفات مسيMVAنمونه با توان
و تلفات آهني20kW در شكل3 نمايش داده 

شده است.

شكل3-تغييرات بازده ترانسفورمر با ضريب 
توان

کاراي��ي  در  هارمونيك ه��ا  نق��ش   -2-4
ترانسفورمرها

تلف��ات  آهن)ش��امل  تلف��ات  آنجاک��ه  از 
هيسترسيس و تلفات جريان گردابي( با مجذور 
فرکانس متناس��ب اس��ت، افزايش جريان هاي 
هارمونيك��ي، موجب افزايش ش��ديد تلفات در 
ترانسفورمرها مي ش��ود. همچنين جريان هاي 
هارمونيك��ي، مقاوم��ت اُهمي س��يم پيچ ها را 
نيز به علت اثر پوس��تي افزاي��ش داده و تلفات 
مسي بيش��تري ايجاد مي کند. در شرايطي که 
تمام جريان عبوري از ترانس��فورمر هارمونيكي 
باشد، بازده آن تا67درصد کاهش خواهد يافت. 
ل��ذا، در محيط هاي آلوده با هارمونيك از قبيل 
تغذيه درايوهاي سرعت متغير مي توان يكي از 

اين اقدامات را به عمل آورد:
1( استفاده از از ترانسفورمرهاي با طراحي و 
ساخت خاص)ترانسفورمرهايk-Factor( که 
معم��والً از نظر وزني و حجم حدود120 درصد 
ترانسفورمرهاي معمولي بوده و داراي سيستم 
خنك کنندگي چند مرحله اي)روغن / آب / هوا( 

هستند.
2( استفاده از ترانسفورمر معمولي در قدرت 
کمتر از مق��دار نامي آن با توج��ه به محتواي 

هارمونيكي]4[
4-3- ترانسفورمرهاي با تلفات کم

تلف��ات  ب��ا  ترانس��فورمرهاي  س��اخت  در 
از   )Low Loss Transformers(ک��م
م��واد خاص به منظور کاهش تلفات هس��ته و 
مس��ي اس��تفاده ش��ده و در نتيجه بازده اين 

ترانسفورمرها افزايش يافته است.
در ش��كل4 منحن��ي مقايس��ه تلف��ات در 
ترانسفورمرهاي مش��ابه نوع استاندارد و تلفات 
کم يكي از سازندگان نشان داده شده است]5[.
شكل4- تلفات در ترانسفورمرهاي استاندارد 

و تلفات کم
5- کيفي��ت برق در ش��بكه مصرف داخلي 

نيروگاه:
و  تغيي��رات خصوصي��ات  ب��رق،  کيفي��ت 
مش��خصات انرژي الكتريكي را نش��ان مي دهد 
و کيفيت مناس��ب برق، بي��ان کننده وضعيت 
مناس��ب تغيرات يا اعوج��اج کميت هاي ولتاژ، 
جريان و فرکانس مي باشد به طوري که خرابي 
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و ي��ا عملكرد نامطل��وب تجهي��زات و بارهاي 
الكتريكي ش��بكه را به دنبال نداشته باشد]6[. 
از جمل��ه پديده هاي نامطلوب در کيفيت توان 
مي توان اغتشاش��ات، نامتعادلي، هارمونيك ها 
و همچني��ن افزايش تقاضاي ت��وان راکتيو را 
برش��مرد. در ادامه عوامل و شاخص هاي اصلي 
کيفيت برق که در ش��بكه هاي مصرف داخلي 
نيروگاه ها داراي اهميت بيش��تري است مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
5-1- هارمونيك ها

هارمونيك ه��ا از جمله عم��ده ترين عوامل 
کاهش کيفيت توان هستند. بارهاي غيرخطي 
در برابر جريانAC امپدانس غيرخطي از خود 
نشان مي دهند و شكل موج جريان آنها نسبت 
به شكل موج خالص سينوسي پايه اعوجاج پيدا 
مي کند. به عبارت ديگ��ر، اين جريان ها داراي 
مؤلفه هاي فرکانس��ي باالت��ر از فرکانس اصلي 

شبكه هستند.
هارمونيك ه��ا طب��ق تعري��ف، ولتاژه��ا يا 
جريان ه��اي سينوس��ي، ب��ا فرکانس هاي��ي از 
مضارب صحيح فرکانس طراحي ش��ده شبكه 
هستند. شكل موج هاي خراب شده را مي توان 
به صورت مجموع فرکانس اصلي و هارمونيك ها 
تجزيه کرد. در حالت کلي، شكل موج هاي غير 
سينوس��ي ولتاژ و جريان که به صورت تناوبي 
با دوره تناوبT باش��ند، با اس��تفاده از بس��ط 
سري فوريه، به صورت مجموع شكل موج هاي 
سينوس��ي طبق رابطه2 نوش��ته مي ش��ود. در 
اي��ن رابطه هريك از موج هاي سينوس��ي، يك 

هارمونيك مضربk موج اصلي هستند.
+f ) t ( =C0

)2(  
در رابطه فوق، مقدارω برابر با2π / T اس��ت 
و مقادير Ck ،C0و kφ از روابط زير بدس��ت 

مي آيند:
)3(    =C0
)4(    =Ck
)5(       =φk

مقادي��ر ak و bkروابط فوق، به صورت زير 
به دست مي آيند.
=a k

)6(   
=b k

)7(   

5-1-1- منابع توليد هارمونيك
منابع زير توليدکنن��ده عمده هارمونيك در 

نيروگاه ها هستند:
1( مبدل ه��اي الكترونيك ق��درت از قبيل 
سيس��تم هاي تحري��ك اس��تاتيك ژنراتورها و 
)VSD(درايوهاي کنترل سرعت الكتروموتورها

- در انتخ��اب اي��ن تجهي��زات باي��د دقت 
ک��رد که با در نظر گرفتن فيلترهاي مناس��ب، 
هارمونيك هاي ايجاد ش��ده در محدوده مجاز 

استاندارد باشد.
الكترونيكي، سيس��تم هاي  2( ماژول ه��اي 

کنترل و رايانه ها
قبي��ل  فرومغناطيس��ي)از  وس��ائل   )3
ترانسفورمرها و موتورها)هارمونيك هاي مكاني 

ناشي از بي نهايت نبودن تعداد شيارها(
 4( تجهيزات تخلي��ه اي از قبيل المپ هاي 
فلورس��نت و المپ هاي گازي نظير بخار سديم 

و بخارجيوه
5-1-2- اثرات سوء هارمونيك ها

از اثرات نامطل��وب هارمونيك ها مي توان به 
اين موارد اشاره کرد:

1( ايجاد خطا در عملكرد وسائل اندازه گيري 
و کنتورهاي توان 

- مش��خصات فني دستگاه هاي اندازه گيري 
از نظ��ر صح��ت س��نجش در ش��رايط حضور 
مؤلفه ه��اي هارمونيكي بايد م��ورد توجه قرار 
گيرد. در جدول3 مقدار مؤثر اندازه گيري شده 
چند س��يگنال نمونه سينوس��ي و هارمونيكي 
توس��ط دو دس��تگاه مختلف ب��ا الگوريتم هاي 
و   AverageResponding محاس��باتي 
True RMS مقايس��ه شده اس��ت. همانطور 
که مشاهده مي ش��ود مقدار مؤثر مؤلفه اصلي 
مي تواند40درصد کمتر تا 10درصد بيش��تر از 

مقدار مؤثر واقعي باشد. 
ج��دول3- ان��دازه گيري مق��دار مؤثر چند 

سيگنال

2( اختالل در عملكرد رله هاي حفاظتي
در ص��ورت نص��ب رله ه��ا در نقاط��ي ک��ه 
جريان ه��ا و يا ولتاژه��اي ورودي رل��ه داراي 
هارمونيك هس��تند، باي��د از رله هاي مقاوم در 
 Harmonic Restraint(هارموني��ك برابر 
Relay( و با قابليت محاس��به هارمونيك ها تا 

مرتبه موجود در سيستم استفاده شود.

3( افزاي��ش تلفات حرارت��ي و کاهش عمر 
مفيد ترانسفورمرها و موتورها

4( ايجاد گشتاورهاي ضربه اي و نويز صوتي 
در الكتروموتورها

5( کاهش ظرفيت مفيد، ايجاد گرما، لرزش 
و نويز صوتي در ترانسفورمرهاي قدرت

6( افزايش جريان عبوري از خازن ها و انفجار 
آنها

5-1-3- ارزيابي شدت اعوجاج هارمونيكي
 Total(کل هارمونيك��ي  اعوج��اج 
Harmonic Distortion(، کمي��ت مورد 
اس��تفاده جه��ت نمايش مقدار موث��ر اعوجاج 
هارمونيكي اس��ت که به صورت نس��بت مقدار 
موثر محتواي هارمونيكي س��يگنال، به مقدار 
مؤث��ر مؤلفه فرکان��س اصلي آن و بر حس��ب 
درصدي از مولفه اصلي آن تعريف مي شود]7[. 
اعوجاج هارمونيكي کل، معيار س��نجش مقدار 
موثر مؤلفه هارمونيكي يك موج اعوجاجي است.

)8(   =THD
که در آن Mh مقدار موثر مؤلفه هارمونيك

h ام کميتM، و N تعداد کل هارمونيك هاي 
موجود در سيگنال مي باشد. 

ت��ا  هارمونيك ه��ا  قب��ول  قاب��ل  ح��دود 
س��طح20kV توس��ط کميته کاري استاندارد 
بين الملليIEC-61000 تعيين شده و اعوجاج 
تكي و کلي ولتاژ، مي بايس��تي به ترتيب کمتر 
از3 و 5 درصد باشد. همچنين بايستي ظرفيت 
ترانسفورمرهاي به نحوي باشد که از آن جريان 
هارمونيك��ي بيش از مع��ادل 5 درصد ظرفيت 

ترانسفورمر عبور نكند]8[.
5-2- عدم تعادل ولتاژ و جريان:

عدم تع��ادل)Unbalance( ولتاژ)جريان( 
به ش��رايطي اطالق مي گردد که مقادير دامنه 
ولتاژ)جريان( س��ه فاز ب��ا يكديگر متفاوت بوده 
يا اختالف زاوي��ه 120 درجه بين فازها وجود 
نداشته باش��د. منش��أ اصلي ايجاد نامتعادلي، 
س��وختن يك يا دو فيوز سيستم تغذيه، وجود 
باره��اي تك فاز بزرگ يا تغذيه چند بار تك فاز 
از يك فاز مي باش��د. اين پديده اثرات حرارتي 
نامطلوبي روي موتورها و ترانس��فورمرها ايجاد 
مي نمايد که ممكن است موجب صدمه ديدن 

اين تجهيزات شود.
5-2-1- در صد عدم تعادل سيگنال سه فاز:
نس��بت درصد مقدار مولف��ه توالي منفي يا 

صفر در سيستم س��ه فاز به مقدار مولفه توالي 
مثبت آن به عن��وان درصد عدم تعادل در نظر 

گرفته شده و از رابطه زير به دست مي آيد]8[:
)9(   =y

درصد عدم تعادل ولتاژ در ش��ينه هاي0.4. 
20kV، کمتر از 2درصد توصيه مي شود.

5-3- روش��هاي بهس��ازي کيفي��ت ت��وان 
الكتريكي

ب��راي مقابله با اغتشاش��ات کيفي��ت توان، 
از ديرب��از روش ه��اي متفاوتي وجود داش��ته 
اس��ت که از جمل��ه مي توان به سيس��تم هايي 
Motor-(نظير مجموعه هاي موت��ور- ژنراتور

Generator Sets( ب��راي مقابله با افتادگي 

ولتاژ و وقفه ها، ترانس��فورمرهاي فرورزونانسي 
براي مقابله با کمبود ولتاژهاي بار کم مصرف، 
جم��ع کننده ه��اي مغناطيس��ي ب��راي بهبود 
ولتاژهاي باري بزرگ اش��اره نمود. براي اصالح 
نوس��انات بلند مدت ولتاژ، اس��تفاده از ادواتي 
نظي��ر ترانس��فورمرهاي داراي ت��پ چنج��ر و 

خازن هاي موازي متداول بوده است.
 فيلتره��اي غي��ر فعال)پس��يو( مبتن��ي بر 
استفاده از فيلترهايRLC به منظور حذف يك 
ي��ا چند هارمونيك مش��خص نيز براي کاهش 
س��طح اغتش��اش هارمونيكي جري��ان و ولتاژ 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. در شرايطي که 
تغييرات بار وجود دارد، مجموعه اي از مدارهاي

RLC به منظور ح��ذف هارمونيك ها و جبران 
توان راکتيو با توجه به ويژگي ها و تغييرات بار 
طراحي مي ش��ود. تحليل سيگنال هاي جرياني 
و ولتاژي توس��ط يك پردازش��گر انجام شده و 
ميزان جبران س��ازي مورد نياز به صورت پله اي 

در مدار قرار مي گيرد.
اگ��ر هدف افزاي��ش کيفيت ت��وان در نقاط 
خاص و يا باال بردن کيفيت توان، با جلوگيري 
از انتشار اغتشاش��ات مخل کيفيت توان توليد 
ش��ده توس��ط ي��ك مص��رف کننده به س��اير 
بخش هاي ش��بكه باش��د، اس��تفاده از عناصر 
الكتروني��ك قدرت بهبوددهنده کيفيت توان و 
 )Active power Filters(فيلترهاي فع��ال
در نق��اط هرچ��ه نزديكتر به باره��اي متاثر از 
اغتشاش کيفيت توان )ويا بارهاي توليد کننده 
اغتشاش(، راه حل موثرتري نسبت به روش هاي 

معمول و پرهزينه تقويت شبكه مي باشد]9[.
6- اس��تفاده از درايوهاي س��رعت متغير به 

منظور کاهش مصرف داخلي نيروگاه ها:
متغير، دس��تگاه هايي  درايوه��اي س��رعت 
هس��تند که با استفاده از کليدهاي الكترونيك 
ق��درت، توان ورودي با ولتاژ و فرکانس ثابت را 
به توان خروجي با ولتاژ و فرکانس متغير تبديل 
مي کنند]10[. سرعت چرخش)دور( شفت يك 
موتور، تابعي از فرکانس منبع تغذيه آن است. 
از اينرو، در يك درايو نخس��ت برق ش��بكه به 
ولتاژDC تبديل ش��ده و س��پس با استفاده از 
يك اينورتر مجدداً ب��ه ولتاژAC با فرکانس و 
ولتاژ متغير م��ورد نياز تبديل مي ش��ود]11[. 
درايو يا کنترل کنن��ده دور موتور براي تنظيم 
دور الكتروموتورهاي AC )موتورهاي تكفاز يا 
سه فاز( استفاده مي شود. درايوها مي توانند دور 
موت��ور را از صفر تا بي��ش از دور نامي موتور و 

به طور پيوسته تغيير دهند. 
شكل 5: ساختار کلي مدار قدرت يك درايو

6-1- ساختار درايو سرعت متغير
بل��وك دياگ��رام کلي قس��مت ق��درت يك 
سيستم درايو سرعت متغير در شكل5 نمايش 
داده شده است. بس��ته به نوع و کاربرد، ممكن 
اس��ت تمامي اين بلوك ها در ي��ك درايو مورد 
اس��تفاده قرار نگيرد. بخش هاي مختلف درايو 

سرعت متغير به شرح ذيل مي باشد]12[.
1( بخ��ش ورودي)Input Section(: اين 
بخش جداس��ازي اجزاء درايو از س��مت تغذيه 
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خارجي را فراهم مي کند. 
 Input(ورودي ترانس��فورمر   )2
Transformer(: اي��ن ترانس��فورمر، اتصال 
و تغذي��ه يكسوس��از و همچنين ايزوالس��يون 

الكتريكي درايو از شبكه را بر عهده دارد. 
3( فيلتر ورودي)Input Filter(: به منظور 
محدود نمودن جريان هاي هارمونيكي تزريقي 
دراي��و به ش��بكه و بهبود ضريب ت��وان نصب 

مي شود.
4( يكسوس��از)Rectifier(: تبدي��ل ب��رق 
متن��اوب ورودي دراي��و به مس��تقيم را انجام 

مي دهد. 
5( ارتب��اط:)DC Link(DCبه منظور جدا 
کردن مبدل الكترونيك قدرت)يك سوس��از( از 
سمت مبدل موتور)اينورتر( مورد استفاده قرار 

مي گيرد. 
6( اينورت��ر)Inverter(: اينورتر و يا مبدل 
الكترونيك قدرت سمت موتور، به منظور تبديل 
توان لينكDC به برقAC مورد استفاده قرار 

مي گيرد.
)Output Filter(:خروج��ي فيلت��ر   )7

فيلت��ر خروجي جه��ت هموار س��ازي و حذف 
هارمونيك هاي ش��كل موج حاصل از کليدزني 

در خروجي اينورتر استفاده مي شود.
8( الكتروموت��ور)Motor(: خروجي درايو، 
به منظور تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي به 

موتور الكتريكي داده مي شود.
6-2- مزاياي استفاده از درايو

کنت��رل دور در الكتروموتوره��ا ع��الوه ب��ر 
منعطف نمودن پروسه ها، در کاربردهاي زيادي 
منجر به صرفه جويي انرژي هم مي شود]13[. 

موتورهاي  دور  کنترل کننده ه��اي  اگرچ��ه 
الكتريكي داراي ساختار پيچيده اي هستند ولي 
چون در س��اختمان آنها از مدارات الكترونيك 
قدرت استاتيك استفاده مي شود و فاقد قطعات 
متحرك هستند، از عمر مفيد بااليي برخوردار 

هستند.
از مزاياي استفاده از درايوهاي سرعت متغير 

مي توان موارد زير را برشمرد.
1( تنظيم سرعت)دور( موتور الكتريكي

2( تغيي��ر آس��ان جهت دور، ب��دون نياز به 
کنتاکتور، و جلوگيري از گرم ش��دن موتور در 
کاربردهايي که موتور متناوباً تغيير جهت داده 

و يا خاموش مي شود.

3( کاهش تنش ه��اي مكانيكي و در نتيجه 
افزايش طول عمر مفيد اجزاي مكانيكي

4( راه اندازي و توقف نرم الكتروموتور توسط 
دراي��و، که موج��ب کاهش جري��ان راه اندازي 
به کمت��ر ازدرص��د10 جريان نام��ي، کاهش 
ش��وك هاي الكتريكي به شبكه)فليكر، کمبود 
ولتاژ و...( و جلوگيري از وارد ش��دن تنش هاي 
مكانيكي به قسمت هاي مكانيكي، جعبه دنده، 
بيرينگ ه��ا، کوپلين��گ و... و در نتيجه کاهش 
هزينه ه��اي نگه��داري و افزاي��ش عمر مفيد 

تجهيزات دوار مي گردد.
5( بهب��ود ضريب توان و رف��ع نياز به نصب 

بانك خازني و جبرانسازهاي توان راکتيو
6( حفاظت موتور در برابر اضافه بار، افزايش 

و کاهش ولتاژ تغذيه
7( کاهش برق مصرفي و هزينه آن

8( دسترس��ي ب��ه پورت ه��اي اطالعات��ي 
مانن��د مودب��اس، پروف��ي ب��اس و... به منظور 
تب��ادل اطالع��ات، ام��كان کنت��رل از راه دور 
دراي��و، اتصال درايو به سيس��تم هاي کنترل و 
پايش)Monitoring( نوين از قبيلPLC و

 DCS
9( امكان��ات نرم افزاري و قابليت برنامه ريزي 

عملكرد درايو
10( امكان ايجاد فشار ثابت در پمپ ها

11( افزايش قابل مالحظه محدوده تغييرات 
دور نسبت به س��اير روش هاي مكانيكي تغيير 

دور
12( بازيابي انرژي تلفاتي در ترمز مكانيكي

13( منعطف نمودن فرآيندهاي صنعتي
14( تطبيق مشخصه هاي موتور با بار

15( امكان استفاده از درايو در ُمدهاي کاري 
مختلف: فرکانس ثابت، سرعت متغير، گشتاور 

ثابت و....
16( صرفه جويي در مصرف انرژي، استفاده 
مفي��د از س��وخت مصرف��ي و کاهش انتش��ار 

آالينده هاي هوا 
5-3- مالحظات خريد و نصب سيستم درايو
عليرغم مزاياي متعدد اشاره شده در خصوص 
سيستم هايVSD، بايستي مالحظات مربوطه 
در خريد و نصب اين سيستم ها در نيروگاه ها در 

نظر گرفته شود.
1( بررس��ي مش��خصات فني و قابليت هاي 
دراي��و قبل از خري��د و تطابق مش��خصه هاي 
الكتروموتوره��اي موجود و يا جدي��د که قرار 

است با درايو کنترل شود

2( ب��ا توجه به کاهش خن��ك کاري موتور 
ب��ا کاهش س��رعت، موتورهاي مورد اس��تفاده 
بايس��تي توانايي خنك کاري در سرعت پائين 

را داشته باشند 
3( در نظر گرفتن ميزان هارمونيك تزريقي 
درايو به شبكه مصرف داخلي و تأثير آن بر ساير 

تجهيزات و نصب فيلتر در صورت نياز 
4( پيچيدگي و تخصص مورد نياز به منظور 

تعمير و نگهداري سيستم هاي درايو
7- س��اير راهكارهاي صرفه جويي انرژي در 

نيروگاه ها
7-1- تأسيسات تهويه مطبوع 

ب��ه منظ��ور کاه��ش مص��رف ان��رژي در 
سيس��تم هاي تهوي��ه اقدامات ذيل پيش��نهاد 

مي شود:
- اس��تفاده از عايق هاي حرارتي مناسب در 
س��اختمان ها به منظور کاهش تلفات حرارتي 
و در نتيج��ه کاهش ان��رژي مصرفي تجهيزات 

سيستم تهويه
- انتخاب نوع مناسب سيستم تهويه با توجه 

به محل نصب و ظرفيت مورد نياز
- اطالع رساني به پرسنل جهت تنظيم مناسب 

سيستم هاي گرمايشي / سرمايشي)به ويژه دما(

- کنترل خ��ودکار زمان روش��ن / خاموش و 
تنظيم پارامترهاي سيستم تهيه مطبوع

- سرويس منظم تجهيزات
7-2- سيستم روشنايي

سيستم روشنايي محوطه و داخلي به عنوان 
بخش��ي از مص��رف داخلي نيروگاه محس��وب 
مي ش��ود که برخي اقدامات مؤث��ر در کاهش 

مصرف انرژي در اين بخش عبارتند از:
- جايگزين��ي المپ هاي التهاب��ي و گازي با 

LEDالمپ هاي کم مصرف و
- استفاده از سيستم هاي کنترل خودکار

- انتخ��اب توان المپ متناس��ب با ش��دت 
روشنايي مورد نياز در هر محل

- سرويس منظم سيستم روشنايي
- انتخاب مناسب نوع، محل نصب و چيدمان 

المپ ها 
نتیجه گیري

دراي��ن مقال��ه، ضمن بررس��ي ش��بكه هاي 
مص��رف داخل��ي نيروگاه ها و عوام��ل مؤثر در 
ميزان تلفات اي��ن بخش از قبيل کيفيت برق، 
راهكارهاي اجرايي بهبود کارايي در موتورهاي 
الكتريكي، ترانسفورمرهاي قدرت، سيستم هاي 
تهويه مطب��وع و روش��نايي مورد اش��اره قرار 

گرفت. همچنين، استفاده از برخي فناوري هاي 
نوين ب��ه منظور صرفه جويي در مصرف داخلي 
نيروگاه نظير اس��تفاده از موتورهاي بازده باال، 
ترانسفورمرهاي با تلفات کم و درايوهاي سرعت 

متغير ارائه شد.
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رویداد

زلزله ي��ا زمين لرزه يك روي��داد يا رخداد 
طبيعي است. آنچه که نام فاجعه يا بال را بر 
روي آن مصطلح نموده اس��ت اتفاقاتي اس��ت که 
همزم��ان و يا پس از وقوع ي��ك زمين لرزه اتفاق 
مي افت��د. مي توان گفت زمين ل��رزه تنها بهانه اي 
براي تكميل علل بي شماري است که عوامل اصلي 
فاجعه هستند. بديهي است کمتر اتفاق مي افتد که 
يك زمين خالي از تاسيس��ات و ساختمان در يك 
حادثه زمين لرزه آسيب هاي جدي و جبران ناپذير 
و خسارات مالي و جاني به بار آورد. در هنگام وقوع 
زمين لرزه حرکت اجسام و سقوط آن ها است که 
خسارات مالي و جاني فراواني به جاي مي گذارد و 
ل��ذا در صورت در نظر گرفتن تمهيدات الزم براي 
مقاوم س��ازي ابنيه و تاسيسات و نيز جلوگيري از 
لغزش و حرکت اجس��ام سنگين و مهم خسارات 
ناشي از زمين لرزه به حداقل ممكن خواهد رسيد. 

از ديگر سو اين پديده در کشور ما ايران همواره با 
خسارات مالي و جاني سنگيني همراه بوده است. 
امروزه با مش��اهده محدود بودن خسارات مالي و 
جاني ناشي از زمين لرزه هاي مشابه در کشور هاي 
پيشرفته، بايد به فكر فرو رفت که عامل اصلي بروز 
اين فجايع چيس��ت و چگونه مي توان با درايت و 
رعايت اصول��ي که بصورت اس��تاندارد در تمامي 
جهان مورد قبول و تصديق اس��ت شدت ضايعات 
ناشي از اين گونه حوادث طبيعي را کاهش داد. در 
ادامه با توجه به اهميت ويژه تامين مستمر و پايدار 
جري��ان برق به عن��وان يك��ي از ضروريات زندگي 
روزم��ره و ني��ز به عنوان يك��ي از عوامل اصلي که 
مي توان��د پس از هر حادثه اي خدمات رس��اني به 
آسيب ديدگان را تسريع وتسهيل نمايد و به طور 
خاص مطالعات انجام ش��ده بر روي تبعات زمين 
لرزه بم بر تاسيسات صنعتي برق را بررسي کرده و 

عوامل موثر منجر به آس��يب ديدگي اين دسته از 
تجهيزات را مرور مي کنيم. به منظور ورود به مطلب 
ابتدا با واژه شناسي زلزله و علل و عوامل آن آشنا 

خواهيم شد.
زمین لرزه چیست 

  تعري��ف زمين لرزه يا زلزله طيف وس��يعي از  
تعاريف عام و ساده تا توصيف هاي علمي را شامل 
مي ش��ود. مردم در زمان هاي گذش��ته در کالمي 
س��اده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم 
نيروهاي ماوراء الطبيعه و خدايان مي دانستند که 
بر بن��دگان عاصي و عصيانگر خ��ود که نافرماني 
خ��داي خ��ود را نموده و مرتك��ب گناهان زيادي 
شده اند نازل شده. اگر چه امروزه با گسترش دانش 
تجربي اين تعريف ديگر باورپذير نيست، ولي هنوز 
در برخي جوامع و مردم مورد قبول است. از منظر 
لغ��وي و فرهنگ نامه تعاري��ف مختلفي براي اين 

رخداد طبيعي آمده اس��ت در فرهنگ تك جلدي 
عميد زلزل��ه را با فتح ح��روف »َز« و »َل« يعني 
َزلزلَه برخالف آنچه در زبان عامه مردم رايج است، 
آورده و مي نويس��د: »زمين لرزه، لرزش و جنبش 
ش��ديد ويا خفيف قش��ر کره زمين که به نقصان 
درجه حرارت مواد مرکزي و احداث چين خوردگي 
و فش��ار يا در اث��ر انفجارهاي آتشفش��اني بوقوع 
مي رس��د.« در فرهنگ جغرافي��ا تاليف پريدخت 
فشارکي و همچنين در فرهنگ جغرافيايي تاليف 
مهدي مومني تعريفي مشابه هم به گونه زير ارائه 
شده اس��ت: »جنبش يا تكان پوسته زمين که به 
صورت طبيعي ناش��ي از زير پوس��ته زمين است. 
زلزله در حقيقت در بيشتر نواحي آتشفشاني امري 
عادي است و اغلب قبل يا هم زمان با انفجار اتفاق 
مي افتد. اص��ل زلزله تكتونيكي اس��ت و احتماالً 
وجود يك شكست الزمه آن است. موج هاي زلزله 

دس��ت کم در س��ه جهت اتفاق مي افتد و در يك 
مسافت قابل مالحظه از مكان اصلي بطور جداگانه 
ح��س مي ش��وند.« محم��ود صداق��ت در کتاب 
»زمين شناس��ي براي جغرافيا« تعريفي بدينگونه 
ارائه مي دهد: »زمين لرزه عبارت اس��ت از حرکات 
و لرزش هاي ناگهاني و گذرا در زمين که از ناحيه 
محدودي منشأ مي گيرد و از آنجا در تمام جهات 
منتشر مي ش��وند.« و در نهايت فرهنگ آکسفورد 
زلزل��ه را بص��ورت زير تعريف مي کن��د: »حرکات 

ناگهاني و شديد سطح زمين.«
زمین لرزه چگونه به وجود مي آید 

س��ه نظريه اصلي جهت تبيين علل زمين لرزه  
وجود دارد که ش��امل نظريه انقباضي،  انبساطي و 
نظريه زمين س��اخت يا تكتونيك صفحه اي است. 
نظريه س��وم امروزه بيش��ترين طرفدار را داراست 
و به عبارت��ي مكمل نظريه هاي اول و دوم اس��ت. 
پايه گذاري اوليه اين نظريه براي اولين بار توس��ط 
يك هواش��ناس به نام واگنر انجام شد، وي معتقد 
ب��ود که قاره ها در ابتدا همه بصورت يكپارچه و به 
هم پيوسته بوده و سپس به واسطه فعل و انفعاالت 
خاصي از هم گسسته شده و فاصله گرفته اند اين 
نظريه به طور رس��مي در س��ال 1968 در مجله 
ژئوفيزيك توسط س��ه فيزيكدان به نام هاي اليور، 
ايساکس و سايكس مطرح ش��د. اين نظريه بيان 
مي دارد که 70 الي 150 کيلومتر از س��طح زمين 
توسط پوسته سخت و جامد تشكيل شده است و 
در زير اين اليه س��خت،  ماده خميري شكل قرار 
دارد. م��اده خميري اليه زيري��ن در برخي نواحي 
به نام پشته هاي اقيانوس��ي تحت اثر جريان هاي 
همرفتي به سطح زمين راه يافته و سخت مي شود 
که موجب افزايش حجم در اين ناحيه است همين 
مسأله باعث مي شود پوسته موجود به زير صفحات 
ديگر حرکت کند. چنانچه سرعت تشكيل و سخت 
شدن اين ماده خميري راه يافته به سطح زمين از 
س��رعت انتهاي پوسته موجود به زير صفحه ديگر 
زياد تر باش��د منجر به انباش��ت انرژي مي ش��ود. 
آزاد ش��دن ناگهاني اين انرژي باعث ترك خوردن 
پوسته زمين در نقاط ضعيف و انتشار امواج لرزه اي 
مي شود و زلزله تكتونيكي را سبب مي گردد الزم به 
ذکر است که آزاد شدن انرژي در محل گسل هاي 
جوان يا گسل هاي قديمي انجام مي شود. در کشور 
ايران به دليل حرکت صفحه عربس��تان از جنوب، 
صفحه اوراس��يا از ش��مال و صفحه هندوستان از 
ش��رق، چين خوردگي هاي الب��رز و زاگرس ايجاد 

ش��ده اس��ت از اين رو 90 درصد زلزله هاي ايجاد 
شده از نوع تكتونيكي است.

دو تجربه غم انگیز بم و آذربایجان
دو زمين لرزه بم و آذربايجان ش��رقي شباهت  

و تف��اوت زيادي دارند ام��ا نكته مهم و غم انگيز و 
همچنين ش��باهت اصلي و آش��كار آنه��ا، ميزان 
تخريب هاي ناشي از اين دو رخداد است. تخريب 
و آس��يب ديدگي تاسيس��ات در اين دو زمين لرزه 
در بخش هاي مسكوني،  دولتي و صنعتي مشهود 
است در اين بخش بيشتر به ساختار هاي مسكوني 
روس��تايي و ش��هري که بيش��ترين خس��ارات را 
ديده اند، مي پردازيم. گزارشات اعالمي حاکي از آن 
است که در زلزله آذربايجان طي 15 ساعت 120 
پس لرزه به ثبت رسيده که نشان دهنده حساسيت 
زلزله اخير است از ديگر سوي کمتر اتفاق مي افتد 
که دو زمين لرزه بزرگتر از 6 ريشتر در نزديكي هم 
اتفاق بيفتد که اين مسأله نيز در زلزله اخير قابل 
توجه است. زمين لرزه آذربايجان شرقي درس هاي 
ديگ��ري نيز با خود همراه داش��ت. اين زمين لرزه 
نش��ان داد که هنوز گس��ل هاي فع��ال زيادي در 
منطقه وجود دارند که شناسايي نشده اند. مطالعات 
تاريخي منطقه آذربايجان بيش��تر گس��ل هايي را 
مش��خص کرده بود که به ناحيه تبريز نسبت داده 
ش��ده بودند، به نحوي که وقوع چني��ن زلزله اي 
در ناحي��ه فعلي زياد قاب��ل پيش بيني نبود و اين 
نشان مي دهد داده ها و اطالعات تاريخي مي توانند 
تا حدودي س��ؤال برانگيز باشند. همزمان با وقوع 
زمين لرزه، تيمي کارشناسي با ايجاد 17 ايستگاه 
لرزه ن��گاري موقت در منطقه و اع��زام تعدادي از 
استادان و محققين برجسته براي ارزيابي دقيق تر 
و جمع آوري داده هاي بيش��تر به منطقه مشغول 
فعاليت ش��دند تا مشخص کنند کدام گسل فعال 
ش��ده اس��ت و عواقب ناش��ي از اين زمين لرزه به 
چه علل اس��ت. بررسي گزارشات زمين لرزه اخير 
آذربايجان ش��رقي و زمين لرزه بم نشان مي دهد 
در اين گونه حوادث طبيعي در ايران آسيب پذيري 
و تلفات انس��اني بسيار باالست اما زمين لرزه هاي 
با ش��دت بيشتر و با شرايط مكاني خطرناك تر در 
کشور هاي پيشرفته تلفات بسيار کمتري داشته اند. 
به عنوان مثال زمين لرزه چواتس��و ژاپن در س��ال 
2004 با بزرگي 6.6 ريش��تر رخ داد. شمار کشته 
شدگان اين زلزله 16 نفر اعالم شدو يا زلزله نورث 
ريچ کاليفرنيا آمريكا در سال 1994 با قدرت 6.7 
ريش��تري با اين که مرکز زمين لرزه در مرکز لس 

زمین لرزه 
و آثارآن بر سازه ها وتاسیسات صنعت برق 

 امیرحسین خلوتي  
دكتراي مهندسي عمران- زلزله عضوهیات علمي مركز مطالعات نیرو

 بابك فاضل بخششي  
كارشناس مهندسي برق مدیر امور برنامه ریزي شركت مدیریت تولید برق منتظر قائم
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آنجلس واقع ش��ده بود، تنها 60 کش��ته و 5000 
زخمي برجاي گذاش��ت و به عنوان يكي از بدترين 
بالياي طبيعي در آمريكا ش��ناخته ش��ده اس��ت. 
تمامي اين تجارب و توجه به اين مطلب که کشور 
ما منطقه اي زلزله خيز اس��ت و گسل هاي فراواني 
شهر ها و مناطق مسكوني ما را در نورديدهاند بايد 
م��ورد توجه ويژه قرار گرفته و با گس��ترش دامنه 
مطالعات و رعاي��ت اس��تاندارد هاي زلزله فرآيند 
س��اخت و ساز  را با يكديگر همراه شود تا بتوان به 
س��طح ايمني مطلوب و جلوگيري از تبديل شدن 

يك رويداد به فاجعه حرکت کرد.
اما چرا خس��ارات در حوادثي از اين دس��ت در 
کش��ور ما در مقايسه با کشورهاي پيشرفته بسيار 
زياد اس��ت؟  بس��ياري از کارشناسان معتقدند که 
در زلزل��ه بم و نيز در زلزله آذربايجان ش��رقي،  به 
علت شيوه هاي نامناس��ب ساخت ساختمان هاي 
مس��كوني و عدم وجود مق��ررات صحيح، ميزان 
خرابي و درنتيجه مرگ و مير افزايش يافته است. 
ضعف ساختار ساختماني در بم چنان مشهود بود 
که بس��ياري از کارشناس��ان اعالم داش��تند براي 
تخريب اين س��اختمان ها نياز به وقوع زلزله نبود 
ه است زيرا اصوال تنها 1%  از سازه هاي بم کامال بر 
اساس اصول مهندسي، طراحي و اجرا شده است. 
پرفسور محسن ابوترابي از بخش معماري دانشگاه 
بيرمن��گام که در ب��م حضور داش��ت در اين باره 
مي گويد: »بسياري از ساختمان ها به علت ضعيف 
بودن)حتي( بدون زلزله فرو مي ريخت.« وي اعتقاد 
دارد: »مقررات ساختمان سازي وجود دارد، ولي به 
جز درمورد ساختمان هاي بلند، به اجرا درنمي آيد. 
مردم به ش��دت نياز به مسكن دارند به اين جهت 
قوانين ساختمان س��ازي مربوط ب��ه زلزله ناديده 
گرفته مي ش��ود.« همچنين بهرام عكاش��ه، استاد 
زلزله شناس��ي در رابطه با ميزان تلفات ناش��ي از 
زلزله اخير آذربايجان ش��رقي بي��ان مي دارد: »در 
کش��ورهاي ديگر چنين زلزله اي )زلزله آذربايجان 
شرقي(  6 زخمي بر جاي مي گذارد نه آنكه صدها 

نفر کشته و زخمي داشته باشد.«
تاثیرات ساخت و ساز غیراصولي 

کار   عزيزم��ان  کش��ور  در  هن��وز  متاس��فانه 
ساختمان سازي در بسياري از موارد بوسيله خود 
کارفرما يا توسط افراد غيرمتخصص انجام مي گيرد 
کارگران فعال در امر ساخت و ساز منازل مسكوني 
ني��ز فاقد تخصص الزم هس��تند. از ديگر س��وي 
تحقيق��ات کمي در م��ورد تكنيك هاي کم هزينه 

براي حفاظت از ساختمان ها در منطقه زلزله خيز 
صورت گرفته است. مصالح ساختماني اغلب حتي 
براي مصارف عادي نامناسب است چه برسد براي 
اس��تفاده در يك منطقه زلزله خيز. س��اختمان ها 
در مناط��ق کمتر توس��عه يافته معم��وال تلي از 
آجر هاي بدون اس��تحكام است که با گل و آهك 
به هم چسبانده مي شود. گراني مصالح ساختماني،  
قدرت خريد پايين اقش��ار کم درآمد و سودجويي 
برخي سازندگان باعث مي شود آجر هاي مرگ به 
س��رعت بر روي هم تلمبار شوند و منتظر فرصتي 
باشند تا جان بي گناهي را بستانند. کيفيت برخي 
محصوالت به قدري نازل اس��ت که کافي است به 
عنوان مثال دو آجر را به هم بكوبيد و تلي از خاك 
را پيش روي خود مش��اهده کني��د. عدم رعايت 
اصول مقاوم س��ازي حتي در تاسيسات عمومي و 
صنعتي حداقل در بخش هاي غيرسازه اي مشهود 
است. مطالعات انجام شده تاييد مي کند که نحوه و 
ساختار منازل مسكوني در مناطق بم و آذربايجان 
يكي از علل عمده ش��دت تخريب و تلفات است. ا 
صوال در نواحي زلزله خيز بايد از سقف هاي سبك 
که به طور به هم فش��رده به هم وصل مي ش��وند، 
استفاده ش��ود. ولي ساختمان سازان در بم عمدتا 
س��قف هاي س��بك را به علت کمبود عرضه و اين 
باورکه دوام ندارد رها کرده اند و درعوض از مصالح 
صنعتي س��نگين ک��ه خ��واص آن را نمي دانند، 
اس��تفاده کرده ان��د. نتيج��ه اين امر س��قف ها و 
پشت بام هاي کش��نده است. همچنين اگر چه بم 
تعداد کمي س��اختمان بلند داشت، در سال هاي 
اخير به��اي باالي زمين بس��ياري از خانواده ها را 
تش��ويق کرد که روش سنتي خانه هاي خود را که 
معموال ساختمان هاي يك طبقه، با اطاق هاي دور 
يك حياط است را رها کرده و به ساختمان هاي دو 
يا س��ه طبقه روي بياورند، امري که به ابعاد خطر 

درصورت وقوع زلزله افزود.
در آذربايجان نيز به علت روش س��نتي ساخت 
براي جلوگيري از نفوذ آب در روس��تاها هر ساله 
سقف ها را کاهگل مي کنند که همين باعث شده 
بود برخي از خانه ها سقف هايي با ضخامت بيش از 
حد داشته باشند که همين مسأله در زلزله تبديل 

به آوارهاي کشنده و مرگ بار گرديد.
لزوم توجه به حفظ و پایداري 

تاسیسات شبكه برق 
شبكه برق به عنوان يكي از مهم ترين شريان هاي 
حيات��ي نق��ش اساس��ي در وضعي��ت اقتصادي، 

اجتماعي و حتي روابط سياس��ي يك کش��ور ايفا 
مي کند به طوري که اگر بنا به عللي در اين شبكه 
و روند توليد انرژي آن خللي ايجاد ش��ود صدمات 
جبران ناپذيري به ب��ار خواهد آمد. برخي از ابعاد 
فقدان انرژي الكتريكي به طور خالصه ذيال بررسي 

مي شوند.
الف � ابعاد اقتصادي

تجهيزات ش��بكه برق بعضاً بسيار گران قيمت 
بوده و تهيه آنها مستلزم سرمايه گذاري هاي کالن 
است. همين مسأله اهميت حفظ و نگهداري اين 
سرمايه ملي را نشان مي دهد. آسيب هاي فيزيكي 
تجهيزات و تأسيسات موجود در شبكه در هر زلزله، 
هزينه هنگفتي را به دولت تحميل مي کند که بايد 
با تمهيدات مختلف س��عي در حفظ ش��بكه و به 
حداقل رساندن اين هزينه ها داشت. از سويي ديگر 
قطع انرژي الكتريكي عالوه بر خس��ارت مستقيم 
فوق الذکر به طور غيرمس��تقيم نيز هزينه هايي را 

دربر خواهد داشت.
ب � ابعاد سياسي

در ح��ال حاض��ر ايران س��طح تب��ادل انرژي 
الكتريكي بااليي با کش��ورهاي هم ج��وار دارد که 
از آن جمل��ه مي توان به صادرات برق به نخجوان، 
ترکيه، ارمنستان، پاکس��تان و واردات انرژي برق 
از ارمنس��تان و ترکمنستان اش��اره کرد. اين روند 
تبادل انرژي در طي ساليان اخير رشد چشمگيري 
داشته اس��ت. در صورت وقوع يك حادثه طبيعي 
و آس��يب به شبكه برق کش��ور خصوصاً در نواحي 
م��رزي، احتمال قط��ع مدار و خط تغذيه کش��ور 
همس��ايه وجود دارد. با توجه به حساسيت انرژي 
الكتريك��ي در روند فعاليت هاي جاري هر کش��ور 
احتم��ال ب��روز تنش ه��اي متفاوت��ي در روابط با 

کشورهاي خريدار انرژي وجود دارد. 
از س��وي ديگر آسيب به ش��بكه برق خصوصاً 
در ش��هرهاي بزرگ کش��ور و توقف فعاليت هاي 
اقتصادي، خدمات ش��هري و کاهش سطح رفاه و 
امنيت عمومي در جامعه از نظر سياست داخلي و 
کنترل وضع موجود نيز مسائل گوناگوني به دنبال 
خواهد داشت که در صورت عدم مديريت صحيح 
و برطرف نكردن به موقع مش��كالت شايد به يك 

فاجعه با ابعادي بسيار وسيع تر منجر شود.
ج � ابعاد اجتماعي

يكي از پيچيده ترين ابعاد آس��يب به شبكه برق 
و فقدان انرژي الكتريكي ابعاد اجتماعي آن است. 
ساعات اوليه پس از وقوع هر زمين لرزه را از حيث 

امداد و نجات، س��اعات طالي��ي مي ناميم. اگر به 
دليل عدم وجود روشنايي، عمليات امداد و نجات 
در س��اعات طاليي متوقف گردد، جان انسان هاي 
زي��ادي از بين رفته و آس��يب هاي رواني وارده به 
بازماندگان و به دنبال آن جامعه، يكي از مس��ائل 
اساس��ي خواهد بود. از طرفي وجود روش��نايي در 
اولين خاموش��ي سراسري پس از زلزله در منطقه 
آس��يب ديده براي اف��رادي که عزيزان خ��ود را از 
دست داده اند يك آرامش رواني و دلگرمي خواهد 
بود. ابعاد اجتماعي آسيب شبكه برق از نقطه نظر 
ديگري قابل بررسي اس��ت. بر اساس آمار موجود 
از ميان افراد شاغل در صنعت برق سهم عمده اي 
در بخش توليد و توزيع مش��غول خدمت هستند 

که از آس��يب پذيرترين بخش هاي شبكه هستند. 
همچنين درصد قابل توجهي از پرسنل شاغل در 
بخش هاي مختلف ش��بكه تحصيالت عالي دارند 
و فقدان اين س��رمايه انس��اني در اثر آسيب هاي 
زلزله خس��ارت جبران ناپذيري است. ضمن آنكه 
ني��روي جايگزين اين افراد متخصص پس از وقوع 
بحران جهت عادي سازي شرايط، انجام تعميرات 
و بهره برداري مجدد به راحتي يافت نمي ش��ود و 

فعاليت هاي بازسازي را با وقفه روبه رو مي کند.
آسیب پذیري تاسیسات اصلي برق 

در زمین لرزه  
تجرب��ه خرابي ه��اي مش��اهده ش��ده پ��س از 
وقوع زلزله هاي اخيرايران در قس��مت هاي مختلف 

شبكه برق نشان مي دهد تاسيسات و تجهيزات اين 
شبكه بسيار آسيب پذيرند اگرچه هنوز اطالعات 
دقيقي از خرابي هاي ناشي از زلزله اخير آذربايجان 
شرقي در دست نيست اما گزارش هاي اوليه نشان 
مي دهد که ب��ا اين که خس��ارات جبران ناپذير به 
تاسيسات صنعت برق وارد نشده است در اثر وقوع 
زلزله، نيروگاه حرارتي تبريز از مدار خارج ش��د و 
برق بخش اعظمي از اس��تان آذربايجان شرقي از 
جمله شهرس��تان هاي تبريز، اه��ر، ورزقان، قطع 
ش��د که بالفاصله با تالش کارکنان نيروگاه تبريز 
اين مش��كل رفع و نيروگاه مذکور وارد مدار ش��د. 
از س��وي ديگر آسيب ها و خسارت هاي فراواني به 
تاسيسات انتقال و توزيع برق در منطقه وارد شده 

جدول- اطالعات آماري خرابي هاي وارده به تجهیزات بخش 230 کیلوولت پست بم

تعداد نوع تجهيز
کل

تعداد
آسيب ديده

درصد 
مالحظاتخرابي

--2ترانس قدرت ) سه فاز(

يكي از ترانس ها هنوز به طور کامل نصب نشده بود. در 
اين ترانس آسيبي مشاهده نشد. ترانس ديگر به دليل 

مهار نامناسب حدود 50 سانتي متر جابه جا شده و يكي از 
بوشينگ هاي 230 کيلوولت آن نيز آسيب ديده بود.

181267ترانس جريان )کر باال(
در دو مورد ترانس ها دچار شكستگي و نشت روغن شده اما سقوط 
نكرده بودند. در ساير موارد ترانس هاي آسيب ديده سقوط کرده و به 

تجهيزات مجاور نيز آسيب هاي زيادي وارد ساخته بودند.

600ترانس جريان )کر پائين(

12433دژنكتور)متصل به ترانس جريان کرباال(

هر چهار دژنكتور آسيب ديده سقوط کرده و باعث خرابي 
سكسيونرهاي مجاور نيز شده بودند. دربسياري از موارد ديگر 
سقوط ترانس جريان باعث شكستگي کلمپ در محل دژنكتور 

شده اما به خود دژنكتور آسيبي وارد نشده بود.
600دژنكتور)متصل به ترانس جريان کرپايين(

ترانس هاي ولتاژ آسيبي نديده بوند اما در برخي موارد کلمپ 1400ترانس ولتاژ
متصل کننده آنها به کنداکتورهاي فوقاني شكسته شده بود.

400ترانس ولتاژ همراه باموج گير
400موج گير معلق

اين دو برق گير در محل اتصال ستوان سراميكي به فلنچ 18211برق گير
تحتاني شكسته و سقوط کرده بودند.

در پنج مورد سقوط ترانس جريان يا دژنكتور مجاور و در يك 24625سكسيونر )سه فاز(
مورد نيز جابه جايي راکتور عامل خرابي بوده است.

اين راکتور به دليل عدم مهار براي فونداسيون حدود 30 --1راکتور)سه فاز(
سانتيمتر جابه جا شده بود



74                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

75                

13
91

يز 
 پاي

ك .
ه ي

مار
 ش

است پست 230 کيلوولت اهر را به علت آوارهاي 
ناش��ي از ريزش ديواره پس��ت بر روي کانال هاي 
20 کيلوولت دچار حادثه ش��ده ب��ود که مجدداً 
راه اندازي و برق ش��هر اهر و بخشي از روستاهاي 
همجوار را که در خاموش��ي ف��رو رفته بود، تامين 
شد. ميزان خسارات وارده طبق برآورد اوليه فقط 
به تجهيزات، تاسيس��ات و س��اختمان هاي شبكه 
توزيع برق منطقه زلزله زده بالغ بر يكصد ميليارد 

ريال اعالم شده است.
در ه��ر ص��ورت و عمدت��ا به غير از خس��ارات 
وارده،  پس از هر زمين لرزه، زمان و هزينه زيادي 
صرف بازسازي ش��بكه و برقراري جريان در مدار 
ميشود. در زمين لرزه بم برخالف زمين لرزه اخير 
آذربايجان خسارات عمده به تجهيزات صنعت برق 
وارد شد و دامنه خرابي ها و مشكالت وسيع تر بود. 
در جدول زي��ر خالصه اي از برخ��ي خرابي ها در 
پس��ت 230 کيلوولت شهر بم پس از زلزله ديماه 

1382 ارائه شده است. 
بررس��ي هاي انجام ش��ده نش��ان مي دهند که 
ن��وع خرابي هاي ايجاد ش��ده و بطور کلي مدهاي 
خراب��ي در تجهي��زات عموما از قوانين مش��ابهي 
پي��روي مي کنند. به عنوان مثال خرابي ناش��ي از 
مهار نامناس��ب، مصال��ح ترد و ش��كننده، توزيع 
نامناس��ب جرم تجهيز در ارتف��اع، اندرکنش هاي 
موجود با تجهيزات مجاور از طريق اتصاالت صلب 
و غيرانعطاف پذير و... از علل ش��ايع اين آسيب ها 
هس��تند که با رعايت تمهيدات مناسب به راحتي 

قابل پيشگيري هستند.
اين آس��يب ها را مي توان در دو گروه عمده زير 

بررسي کرد: سازه هاي ساختماني و غيرساختماني 
مانن��د س��اختمان هاي کنترل يا س��ازه هاي نگاه 

دارنده تجهيزات، تجهيزات و تاسيسات
سازه هاي ساختماني و غير ساختماني

در زلزله هاي گذش��ته علل عم��ده زير موجب 
وقوع خرابي هاي سازه اي و غيرسازه اي قابل توجه 

شده اند:
عدم رعایت ضوابط آئین نامه اي در 

طرح و محاسبه 
مانند سازه هاي مسكوني، يكي از علل آسيب هاي 
عمده وارد شده به ساختمان هاي تاسيسات شبكه 
ب��رق در زلزله هاي گذش��ته ع��دم رعايت برخي 
ضوابط آئين نامه اي در س��اخت اين س��اختمان ها 
بود. وزن بيش از حد سقف، نحوه نامناسب آرايش 
ستون ها، نامنظمي و ستون هاي کوتاه، گوشه اي از 
ايرادهاي موجود در س��اختمان هاي مذکور است. 
همچنين در مواردي اصوال طراحي صرفا بر اساس 

بار ثقلي صورت گرفته است.
عدم رعايت ضوابط اجرايي و کيفيت پايين اجرا

اس��تفاده از مصالح با کيفيت پايي��ن و اجراي 
ضعيف از عوامل اصلي آسيب بوده است. 

ع��دم هماهنگي ميان ني��روي طراحي زلزله و 
حداکثر نيروي زلزله بوقوع پيوسته

تاسیسات و تجهیزات 
با بررس��ي خرابي ها در تاسيس��ات و تجهيزات  

ش��بكه برق خصوصا در پست ها مشخص مي شود 
که آسيب هاي وارده عموما علل مشترکي دارند که 
عمده مسانل آن به ناپايداري ساختگاه،  سطح ولتاژ 
تاسيسات و جنس مصالح مصرفي و مهار نامناسب 
و ناکافي بازمي گردد. بايد تاکيد کرد مهار صحيح 
اجزا يكي از روش هاي ارزان و کارآمد پيشگيري از 

حوادث و خسارات است. *
تجربه نشان داده خسارات عمده اي ناشي از عدم 
مهار مناس��ب اين موضوع در تجهيزات مختلف از 
جمله پانل هاي اتاق کنترل، باتري هاي باتري خانه، 
مخازن و... رخ داده اس��ت. آنچه که در اينجا از آن 

به عنوان مهاربندي نام برده مي شود، شامل تمامي 
اجزاي موجود در مس��ير نيروي زلزله از تجهيز به 
فونداسيون و نيز خود فونداسيون است. مهاربندي 
نامناسب تجهيز باعث ايجاد حرکات زياد و يا حتي 
سقوط آن مي شود. اين مساله به ويژه در تجهيزات 
با وزن ب��اال، نظير مبدل هاي قدرت، به دليل وزن 
باال و عدم مهار مناسب، به کرات ديده شده است.

سيس��تم برق اضط��راري بعد از وق��وع زلزله و 
قط��ع برق مصرفي پس��ت، بس��يار حياتي و حائز 
اهميت است. شايع ترين آس��يب در باتري خانه ها 
واژگوني باتري ها به دليل مهار نامناسب قفسه هاي 
نگهدارنده آنهاس��ت. قفس��ه هاي باتري خانه بايد 
ب��ه خوبي ب��ه زمين مه��ار ش��وند و ارتفاع کمي 
داشته باشند تا واژگون نشوند. باتري ها نيز بايد به 
نحو مناس��بي به قفسه ها متصل شوند. در صورت 
عدم استفاده از جداکننده بين باتري ها و همچنين 
بين باتري و تكيه گاه، شكست هايي در سلول هاي 

باتري رخ خواه��د داد. قاب هاي نگهدارنده باتري ها 
باي��د داراي اعضاي قطري جهت مقاومت در برابر 
حرکات جانبي در امتداد محور طولي قاب باشند. 
احتمال قطع ش��دن اتصاالت و کابل هاي متصل 
به دليل لق نبودن و انعطاف پذيري کافي نيز وجود 
دارد. البته باتري ها بايد در مقابل خرابي هاي ثانويه 
نيز محافظت شوند. به عنوان نمونه نبايد تجهيزات 
ديگري باالي آنها نصب شود تا به هنگام خرابي به 
روي باتري ها س��قوط کرده و باعث آسيب ديدن 

آنها شود. 
 ش��كل ش��ماره 4 ( واژگوني باتري ها به علت 
عدم اتصال مناسب قاب نگهداري باتري به زمين 

درپست زرند )زلزله زرند کرمان 
ش��كل ش��ماره 5(  باتري هاي صدم��ه ديده به 
علت مهار نامناسب دربخشي از باتريخانه پست بم 

)زلزله بم کرمان( 
شكل شماره 6( مهارمناسب باتري ها درپست بم 

و جلوگيري از واژگوني آنها )زلزله بم کرمان( [12 ]
از ساير عوامل مهم در علل خرابي تاسيسات و 

تجهيزات برق مي توان به عوامل زير اشاره کرد:
درجه نامعيني پايين، ميراي��ي پايين، ضوابط 
الكتري��كال حاک��م برطراحي، طراحي همس��ان 
تجهيزات، فقدان يك دستورالعمل واحد طراحي، 
اندرکنش تجهيزات مجاور، رعايت نكردن ضوابط 
لرزه اي در خريد تجهيزات، رعايت نكردن ضوابط 
نصب و کيفي��ت ضعيف اجرا، نگه��داري نكردن 
و رس��يدگي در نتيجه فرس��ايش و ضعف شديد، 
اندرکنش تجهيز با محتويات آن، خرابي پيشرونده 
در شبكه در اثر خرابي يك سامانه و ايجاد شوك 

در مدار.
نتیجه گیري 

زمين لرزه يك رويداد است که مي تواند به صورت  
يك خاطره يا يك فاجعه در ذهن انسان هايي که 
با آن درگير بوده اند ثبت ش��ود. آن چيزي که اين 

رويداد يا رخداد طبيع��ي را به يك فاجعه تبديل 
مي کند خود زمين لرزه نبوده بلكه ميزان آمادگي 
جوامع در حين و بعد از وقوع آن اس��ت. متاسفانه 
تجارب زمين لرزه هاي اخير در کش��ور نشان داده 
اس��ت ميزان آمادگي ما در برخ��ورد با اين واقعه 
طبيع��ي در کليه س��طوح ش��هري و روس��تايي،  
مسكوني،  خدماتي و صنعتي در سطح قابل قبولي 
نيس��ت. بدترين حقيقت موجود در اين است که 
کشور عزيز ما ايران در منطقه اي قرار دارد که وقوع 
زلزله هاي بي ش��مار در آن قابل پيش بيني است و 
از ديگر سوي کليه قوانين و مقررات موجود براي 
احداث سازه هاي مناس��ب با شرايط منطقه و نيز 
مقاوم سازي بافت هاي فرسوده قديمي وجود داشته 
و بس��تر هاي قانوني الزم نيز بنابه گفته مسئوالن 
امر مهياس��ت،  اما ظاهرا آمار و ارقام نش��ان از آن 
دارد که هنوز تا به عينيت رس��يدن ذهنيت هاي 
ما در رابطه با اجراي استاندارد هاي مطلوب فاصله 

زي��ادي داريم. مي توان اين مس��ير را به کندي يا 
به سرعت پيمود اما بديهي است زمين لرزه منتظر 
نخواهد بود تا ما آماده شويم. هرچه زمان رسيدن 
به اين استاندارد ها بيشتر شود، خسارات بيشتري 
را بايد متحمل شده و تعداد بيشتري از هموطنان 
را به خاك بسپاريم. لزوم مطالعه تاثيرات حوادثي 
از اين دس��ت و تغيير س��ريع در مقررات ناقص يا 
ب��دون الزامات اجرايي و پس از آن نظارت کامل و 
ويژه بر کليه تاسيسات مسكوني و عمومي � حياتي 
موجود و مقاوم سازي آنها در کشور تنها راهي است 
که ما براي مقابله با تاثيرات ناشي از اقدامات غير 
فن��ي و غير اصولي در رويارويي با حوادث طبيعي 
پيش رو خواهيم داش��ت. برخي از اقدامات تاميني 
و پيش��گيرانه به خص��وص در بخش هاي صنعتي 
بسيار سهل الوصول و با هزينه هاي اندك قابل اجرا 
اس��ت. دو زمين لرزه آذربايجان و بم به ما نش��ان 
داد که توج��ه به مهار نم��ودن تجهيزات حياتي 

در س��اختمان هاي عمومي و صنعتي امري است 
عملي و آس��ان ام��ا نتايج حاص��ل از آن مي تواند 
بسيار ارزش��مند باشد. تجهيزاتي مانند باطري ها، 
تابلوه��اي برق،  دکل ها و بس��ياري ديگر از اجزاي 
تش��كيل دهنده تاسيس��ات توليد،  انتقال و توزيع 
برق مي توانند به راحتي و با اجراي مهار و اتصاالت 
کارآمد و ارزان قيمت در مقابل لرزه مقاوم ش��وند 
و همين مس��أله مي تواند پيوستگي توليد برق در 
مناط��ق لرزه خيز را تا ح��د زيادي تضمين کند و 
از خس��ارات بزرگ به تجهيزات اصلي صنعت برق 
و ديگر زير س��اخت هاي حياتي منطقه جلوگيري 
نم��وده و امكان خدمت رس��اني مطل��وب پس از 

اينگونه حوادث را فراهم سازد.
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سد كرخه 
انجم��ن صنفي با توجه به حساس��يت باالي خ��ود در قبال تجهيزات صنع��ت برق به خصوص 
نيروگاه ها طي نامه اي به مديريت محترم عامل برق منطقه اي آذربايجان ش��رقي به منظور بررسي 
و تجزيه و تحليل آس��يب هاي احتمالي ناش��ي از زلزله اخير مرداد ماه 91 به قطعات و تجهيزات 
توليد برق در آن استان اعالم آمادگي نمود تا با ارسال گروه تخصصي واجد شرايطي از سازمان هاي 
حقوقي ذيربط ) پژوهشگاه زلزله،  شرکت توانير،  پژوهشگاه نيرو،  انجمن صنفي و ساير سازمان هاي 
مرتبط( نس��بت به تهيه اطالعات و گزارش هاي الزم و تجزيه و تحليل مشكالت احتمالي به وجود 
آمده به منظور تدوين روش هاي صحيح مديريت جهت جلوگيري از بحران ) ش��امل تامين قطعات، 
 مقاوم س��ازي،  تشخيص نقاط بهبود و...( و انتقال تجارب الزم جهت پيشگيري از حوادث مشابه در 
س��اير نيروگاه ها، اقدام نمايد که خوشبختانه عليرغم ضايعات انس��اني و مالي رنج آور ناشي از اين 
رخداد،  ضمن اطالعات واصله آس��يب هاي جدي و قابل توجهي در زلزله اخير به تجهيزات صنعت 

برق وارد نشده و تامين برق در استان با اختالل جدي مواجه نشده است.
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قوانين و مقررات

بهره من��دي از تامين اجتماع��ي در دنياي 
امروز به عنوان يكي از حقوق اوليه و اساسي 
ش��هروندي به حس��اب مي آي��د در واق��ع تامين 
اجتماعي طب��ق قوانين بين المللي و داخلي حقي 
اس��ت همگاني که آح��اد جامعه بايس��تي از آن 
بهره مند ش��وند و يكي از مهم تري��ن و موثرترين 
خدمات سازمان تامين اجتماعي بازنشستگي است 
که در واقع اساس و پايه خدماتي نظام هاي بيمه اي 
به ش��مار مي رود. يك فرد کارگر يا کارمند پس از 
س��ال ها کار و تالش در عرصه هاي مختلف دچار 
کهولت سن و ناتواني شده و الزم است از گروه کار 
و توليد خارج ش��ده و مابقي دوران زندگي خود را 
بدون دغدغه در آرامش و به اس��تراحت بپردازد تا 
جوانان و نسل جديد بتوانند جاي او را در ميادين 
کار پر کنند اين چرخه نياز ضروري هر سيس��تم 
توليدي و اقتصادي اس��ت و ضامن پويايي نظام را 

فراهم مي سازد.
تعریف بازنشستگي

در قانون تامين اجتماعي بازنشستگي به صورت  
زير تعريف شده است:

بازنشستگي يعني عدم اشتغال بيمه شده به کار 
به سبب رسيدن به سن بازنشستگي در اين قانون 

)بند 15 ماده 2 ق � ت(
به تعبيري ديگر بازنشستگي رسيدن به شرايطي 
است که بر اساس آن فرد به علت کاهش توان کار، 
ام��كان ادامه فعاليت وکار را مانند گذش��ته ندارد. 
در جوامع گوناگون با توجه به ش��رايط اقتصادي و 
اجتماعي سن بازنشستگي مي تواند از 55 سال تا 
70 سال در کشورهايي که اميد به زندگي به دليل 
بهبود وضع اقتصادي و بهداش��ت و درمان افزايش 
يافته متفاوت باش��د. معموالً سن بازنشستگي در 
جوامع مرفه از ديگر جوامع بيشتر است ولي در هر 
حال شرايط ديگري مثل وضع اشتغال در جامعه، 
ني��از به نيروه��اي متخصص و غي��ره مي تواند در 

تعيين سن بازنشستگي موثر باشد.
شرایط بازنشستگي

براي احراز بازنشستگي دو شرط الزم است: 
رسيدن به سن مقرر در قانون 

داشتن سنوات پرداخت حق بيمه به ميزان مقرر 
در قانون تامين اجتماعي     

بر مبناي دو عامل فوق احراز شرايط بازنشستگي 
به روش هاي زير صورت مي گيرد که به آن اش��اره 

مي شود.
الف ( سن بازنشستگي براساس ماده 76 قانون 

تامين اجتماعي 60 س��ال س��ن براي م��ردان و 
55 س��ال سن براي زنان اس��ت که در اين حالت 
فرد بيمه شده با داش��تن حداقل 10 سال سابقه 

پرداخت حق بيمه مي تواند بازنشسته گردد.
نكته 1( در مصوبه م��ورخ 30 / 11 / 79 مجلس 
ش��وراي اس��المي حداقل 10 سال س��ابقه براي 
بازنشستگي به 20 سال افزايش يافت که به تدريج 
و بصورت پلكاني از سال 80 اجرا شد بر اين اساس 
با گذشت هر سال، يكسال به حداقل سابقه افزوده 
ش��ده تا در نهايت در سال 90 حداقل سابقه براي 
بازنشستگي به 20 سال تمام رسيد براي مثال در 
سال 85 براي تحقق بازنشستگي داشتن 15 سال 

سابقه ضروري بود.
نكته 2( در بودجه سال 86 که براي همان سال 
قابل اجرا بوده و همچنين مصوبات اخير در س��ال 
90 سابقه به همان 10 سال و 60 سال سن براي 
مردان و 55 سال س��ن براي زنان تعيين گرديده 
که مس��تمري نيز بر اساس همان سابقه محاسبه 
مي ش��ود که ممكن اس��ت از حداقل حقوق سال 
مورد نظر پائين تر باش��د بنابراي��ن در صورتي که 
بيمه شده اي بر اساس شرايط مذکور در نكته يك 
بازنشسته شود، ماده 111 قانون تامين اجتماعي 
ک��ه بر پرداخ��ت حداقل حقوق تاکي��د دارد اجرا 
خواهد ش��د ولي در مورد بيمه ش��ده اي که طبق 
ش��رايط گفته شده 2 نكته دو بازنشسته شود اين 
ماده اجرا نش��ده و بر اساس سنوات پرداخت حق 
بيمه مس��تمري تعيين مي ش��ود. بنابراين توصيه 
مي شود حتي االمكان فرد بيمه شده شرايط مندرج 

در نكته يك را احراز و سپس بازنشسته شود 
ب ( کس��اني که 30 س��ال تمام کار کرده حق 
بيمه مربوط به سازمان را پرداخت کرده باشند در 
صورتي که س��ن مردان به 50 سال و سن زنان به 
45 سال تمام برسد مي توانند تقاضاي بازنشستگي 
کنند مستمري اين گونه از بيمه شدگان بر اساس 
30 سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد در 
اين حالت درخواس��ت بازنشستگي تنها از طريق 
فرد بيمه شده و احراز شرايط بازنشستگي از طرف 

سازمان قابل پذيرش خواهد بود.
ج ( کس��اني که داراي 35 سال سابقه پرداخت 
حق بيمه باش��ند بدون ش��رط س��ني مي توانند 
تقاضاي بازنشستگي کنند. در اين حالت عالوه بر 
فرد بيمه ش��ده کارفرماي شخصي بيمه شده نيز 
مي تواند درخواست بازنشستگي وي را از سازمان 

تامين اجتماعي درخواست کند.

و ( زنان کارگر با داش��تن 20 سال سابقه کار و 
42 سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با 20 روز 

حقوق مي توانند بازنشسته شوند. 
در مورد اين گروه از بيمه شدگان الزم به توضيح 
است که محاسبه مس��تمري آنها بر اساس همان 
20 سال سابقه تعيين مي شود و چنانچه حق بيمه 
پرداختي فرد بيمه شده در دو سال اخير بر اساس 
حداقل باش��د به احتمال زياد مستمري دريافتي 
پايين تر از حداقل حقوق اعالم شده در سال مورد 
نظر خواهد ب��ود و چون بر طبق ماده 111 قانون 
تامين اجتماعي که پرداخت حداقل حقوق را براي 
مستمري بگيران اجباري شمرده است و اين گروه 
از چارچ��وب م��اده 111 خارج هس��تند بنابراين 
مس��تمري دريافتي آنها معم��والً کمتر از حداقل 
حقوق و انتظار بيمه شده است که الزم است اين 

گروه به اين نكته توجه الزم داشته باشند.
نحوه محاسبه مستمري بیمه شدگان:

مطابق ماده 77 قانون تامين اجتماعي و تبصره  
آن ميزان مس��تمري بازنشستگي عبارت است از 
يك سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب 
در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن که از 
)30 / 35 ( سي وپنج، سي ام متوسط مزد يا حقوق 
تجاوز نكند. و متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه 
مستمري بازنشس��تگي عبارتست از مجموع مزد 
يا حقوق بيمه ش��ده که بر اس��اس آن حق بيمه 
پرداخت شده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق 

بيمه تقسيم بر بيست و چهار.
يادآوري: الزم به توضيح اس��ت ک��ه در قانون 
برنامه پنجم توس��عه تغييري در نحوه محاس��به 
مستمري بيمه ش��دگان ايجاد نش��ده است بلكه 
قانون گذار ب��ه منظور جلوگيري از سوءاس��تفاده 
برخي کارگاه ها و کارخانجات و مراکز توليدي که 
به ص��ورت غيرمتعارف ارقامي را به عنوان حقوق يا 
دستمزد براي بيمه شده منظور مي کردند و همين 
مسأله باعث جهشي غيرواقعي در حقوق برخي از 
افراد در دو سال آخر خدمت و در نتيجه در ميزان 
مستمري در زمان بازنشس��تگي مي شد. در ماده 
31 پيش بين��ي نموده و در صورتي که نرخ رش��د 
حقوق و دس��تمزد اعالم شده بيمه شدگان در دو 
س��ال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي 
حقوق و دستمزد بيمه شدگان باشد و با سال هاي 
قبل س��ازگار نباشد مشروط بر آن که اين افزايش 
دس��تمزد به دليل ارتقاي ش��غلي نباشد صندوق 
بيمه اي مكلف اس��ت برقراري حقوق بازنشستگي 

بيمه شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد 
پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند.

توصیه به بیمه شدگان: 
با توجه به اين که سابقه پرداخت حق بيمه يكي  

از عوامل مهم و در تعيين مستمري قابل پرداخت 
است به بيمه ش��دگان توصيه مي شود که قبل از 
رسيدن به سن بازنشستگي، سوابق بيمه اي خود 
را در يك ش��عبه تامي��ن اجتماعي متمرکز کنند 
تا در هنگام درخواس��ت بازنشس��تگي با مش��كل 
مواجه نش��وند و ب��راي اطالع از س��وابق پرداخت 
حق بيمه شدگان مي توانند به پايگاه اطالع رساني 
سازمان تامين اجتماعي � سامانه مشاهده سوابق 
بيمه ش��دگان مراجعه و با ارائه کد ملي و ش��ماره 
بيمه و سريال شناسنامه بعنوان کلمه رمز از سوابق 
موج��ود خود مطلع ش��ده و در جهت رفع نواقص 

احتمالي اقدام کنند.
متن در متن

يكي از تصميم هاي مهم زندگي انسان، انتخاب 
شغل است و خشنودي از شغل نيز يك پيش بيني 
مهم براي طول عمر محسوب مي گردد. از آنجايي 
که کار به عنوان يك انگيزه در انس��ان وجود دارد 
و کارکردن را جزء جوهره انس��ان تلقي مي کنند 
در واقع انس��ان با کار معنا پي��دا مي کند و بدون 
کار احس��اس هويت را از دست خواهد داد. با کار 
)ش��غل( زندگي انس��ان دچار تحول و دگرگوني 
مي شود.از ديگرسوي اميد به زندگي به عنوان يكي 
از ش��اخص هاي سالمت و توسعه انسان محسوب 
مي ش��ود که بخشي از آن مربوط به کار است. هر 
چند کار مي تواند خطرات بدني فراواني براي انسان 
داش��ته باشد اما حرفه هر کس به هر فرد ديگري 
نشان مي دهد که او »کيست« زيرا شغل شرايطي 
فراهم مي آورد که فرد در آن مهارت هاي جديدي 
را کس��ب کرده و آم��وزش مي بيند، با چالش هاي 
جدي��دي مواجه و آنها را حل مي کند، بخش��ي از 
نياز روحي ارضا ش��ده و پاداش اجتماعي دريافت 
مي دارد،با داشتن يك شغل مناسب فرد احساس 
مي کند عضو يك گروه بوده و اثرگذار است. فرصت 
دوس��ت يابي پيدا ک��رده و رواب��ط اجتماعي اش 
گس��ترش مي يابد. معموالً اکثر م��ردم چيزهايي 
بيش��تر از پول از ش��غل خود بدس��ت مي آورند و 
به اندازه کافي احس��اس خوشبختي خواهند کرد 
زيرا مش��اهده شده کس��اني که ثروت زيادي را يا 
از طريق ش��رکت در قرعه کش��ي يا ارث بدس��ت 
آورده اند و عليرغم بي نيازي به پول هنوز به دنبال 

نگاهي به 
بازنشستگي

 جواد ابراهیم پورآذر  
مدیر امور اداري شركت مدیریت تولید برق منتظر قائم
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کار و فعاليت هس��تند. انس��ان ها در س��ازمان ها 
فقط در پي بهبود درآمد اقتصادي نيس��تند بلكه 
به دنبال امنيت عاطفي، حرمت ذات، ش��ادکامي، 
احساس خشنودي شخصي و کمال هستند. هويت 
ش��غل بخش مهمي از مجموعه هويت غالب افراد 
اعم از پير و جوان را شكل مي دهد داشتن شغلي 
که ارزش اجتماعي داشته باشد و به خوبي از عهده 
آن برآم��دن، عزت نفس را زياد مي کند و به ايجاد 
احساس ايمني و هويت با ثبات کمك مي نمايد و 
برعك��س اگر جامعه به اف��رادش بگويد که به آنها 
نيازي ندارند و اشتغال امكان پذير نباشد )که اغلب 
افراد ش��اغل و حتي جوانان جوياي کار امروز اين 
پيام را دريافت مي کنند( در آنان احساس ترديد و 
سرخوردگي به وجود مي آيد و دچار کاهش عزت 
نفس و اعتماد مي شوند که احتمال دارد اين افراد 
دچار س��ردرگمي در هوي��ت و حتي بعضي موارد 
بزهكاري ش��وند و هميتي منفي پيدا کنند.اما در 
انتهاي دوره شغلي هر انساني ) اگر به عمر طبيعي 
زندگي خود را ادامه دهد(  به مرحله بازنشس��تگي 
خواهيم رسيد. بازنشستگي نيز يك مرحله هويتي 
خ��اص از دوره زندگ��ي افراد اس��ت. در ارتباط با 
موض��وع مهم و حيات��ي هويت در انس��ان، اريك 
اريكس��ون، روان شناس برجسته، زندگي انسان را 
به هشت مرحله رشد تقسيم کرده عقيده دارد که 
در مرحله هش��تم که مرحله کم��ال و مصادف با 
سن پيري و بازنشس��تگي است، شخصي ممكن 

اس��ت حالت و احساس تماميت و 
کمال داش��ته باشد يا نااميد گردد. 
در واق��ع حالت��ي متض��اد در اين 
دوره به شخص دست مي دهد که 
با توجه به گذش��ته و حال مجبور 
مي ش��ود يك��ي از اي��ن دو حالت 
را انتخ��اب کن��د. کس��ي که خود 
آن��ان به حد کمال رش��د مي کند 
و احس��اس معنا و نظم در زندگي 
دارد و از کارهاي��ي ک��ه در زندگي 
کرده احساس رضايت دارد، در اين 
مرحله خود را بخش��ي از فرهنگ 
ي��ا جهاني بزرگت��ر مي داند و بقيه 
عمر خويش را ضمن خوش��رويي 
و ارتباط برقرار کردن با جوان ترها 
به انتقال تجربي��ات و دانش خود 
مي پردازد و از اين کار نيز احساس 
رضايت مي کن��د و چنين فردي از 

بازنشس��تگي لذت مي برد اما برعكس کسي که با 
توجه به گذشته و حال دچار ياس و نااميدي شده 
يا فعاليت هايشان توس��ط جامعه مورد توجه قرار 
نگرفته باش��د خود و ديگران را سرزنش مي کند. 
اي��ن گروه در دوران بازنشس��تگي ني��ز نه تنها از 
زندگي ل��ذت نمي برند بلكه دچار هيجانات منفي 
ش��ده و استرس را تجربه مي کنند و به علت عدم 
اثر گ��ذاري مثبت در جامعه از م��رگ و فرا موش 
شدن، مي ترسند بنابراين سعي مي کنند به نوعي 
يا بازنشسته نشوند و اصرار به کار داشته باشند يا 
دچار مشكالت جس��مي � رواني خواهند شد. در 
مجموع مي ش��ود دريافت که آماده کردن شرايط 
دوران بازنشس��تگي هم وظيفه دولتمردان است و 
هم وظيفه خود بازنشس��تگان که محوريت آن با 
بازنشستگان است. زيرا چنانچه شرايط و امكانات 
از طرف مس��ئولين و دولتمردان آماده نباش��د اما 
روحيه بازنشس��تگان باال باش��د و هدف داش��ته 
باش��ند سالمت جسمي و رواني آنان تامين، طول 
عمر آنان افزايش و ارتباط��ات اجتماعي و انتقال 
اطالع��ات و تجربيات ص��ورت خواهد گرفت )هر 
چند محدود( اما برعكس اگر ش��رايط فراهم باشد 
اما روحيه بازنشستگان پائين باشد، تمام امكانات 
و ش��رايط از بين خواهد رفت. اما چگونه مي توان 

بازنشستگي خوبي داشت ؟
1� بديهي اس��ت که جامعه بايد به ش��كل هاي 
مختلف به بازنشس��تگان تكريم روا دارد، اما خود 

بازنشس��ته نيز مي تواند از بسياري از مواهب دنيا 
برخوردار ش��ود، به ش��رط آنكه با توجه به تغيير 
وضعيت شغلي و ش��روع شدن مرحله اي جديد با 
آمادگي قبل، نگاه خ��ود را نيز تغيير دهد و خود 
را به عنوان يك بازنشسته يعني کسي که سال ها 
خدمت کرده و حاال باي��د وارد مرحله جديدي از 

زندگي شود بپذيرد.
2� ش��رايط جديدي براي زندگي خود در نظر 
گي��رد، يا ب��ه عبارت ديگر س��بك زندگي خود را 
نيز تغيي��ر دهد همان گونه که وقت��ي دندان هاي 
طبيعي اش را با دندان مصنوعي تعويض کرده که 
جزء ضرورت بوده، دنيا نيز به پايان نرسيده و نوع 

و شكل غذا خوردن را تعديل کرده است.
3� پذيرش اصل واقعيت، اين که شرايط موجود 
را بپذيرد و براي اين مرحله که دوران اس��تراحت 
و رسيدگي به عاليق شخصي است زندگي جديد 

را آغاز کند.
دوران بازنشس��تگي دوران جدي��دي براي يك 
سري فعاليت هاي جديد است زيرا بسياري از افراد 
در اين سن به تحصيل خود ادامه دهند چون در اين 
مرحله تحصيل براي تحصيل )يعني کسب آگاهي 
بيشتر( است نه براي مدرك گرفتن و اين ارزشمند 
است بس��ياري از بازنشس��تگان در اين دوره رو به 
نوشتن مي آورند و تجربيات خود را به رشته تحرير 
در آورده يا احساس��ات خود را در قالب داس��تان يا 
شعر بيان مي کنند و اين خود نوعي زايندگي است 
و از سوي ديگر کوششي است براي 
زندگي جاوي��دان و به يادها ماندن. 
بايد توجه ک��رد فعاليت هاي دوران 
نيست،  قبل  بازنشس��تگي همانند 
معموالً وقتي کس��ي بازنشسته شد 
و از کار اصل��ي ک��ه ب��ه آن عادت 
ک��رده بود دس��ت مي کش��د، ابتدا 
احس��اس خالء به او دست خواهد 
داد ام��ا بعضي اف��راد اين مرحله را 
خيلي سريع پشت س��ر گذاشته و 
خود را باز مي يابند و احساس خالء 
آنها که بر اث��ر عادت به کار بوده از 
بين خواهد رفت. بازنشستگاني که 
نتوانن��د از اين مرحله به س��المت 
گذر کنند ممكن است با مشكالت 
عاطفي زي��ادي روبه رو ش��وند که 
شيريني دوران طاليي بازنشستگي 

را با تلخي جايگزين خواهد کرد.

نام کتاب: حفاظت تجهیزات نیروگاهي
)رله هاي غیر جریاني و مطالعات موردي(

نویسنده: مصطفي قلم چي
ناشر: امید انقالب
سال چاپ: 1391

در ح��وزه حفاظ��ت الكتريكي 
ش��بكه، منابع مفيدي در اختيار 
ول��ي  دارد  کارشناس��ان وج��ود 
ض��رورت ط��رح بح��ث حفاظت 
نيروگاه��ي، نيازي ب��ود که خأل 
منبع کاربردي مدون پيرامون آن 
حس مي شد. گرايش بهره برداري 
از تجهي��زات الكتريك��ي نيروگاه 
و پس��ت آن در کت��اب حفاظت 
تجهي��زات نيروگاه��ي � رله هاي 
غيرجريان��ي و مطالعات موردي، 

نگاهي اس��ت که دانشجويان و دوستداران حفاظت و کنترل را به زواياي 
عملياتي و کارگاهي حوزه هاي بهره برداري و تعميرات، هدايت مي کند.

در فصل ابتدايي کتاب، يادآوري مطالب تئوريك و حرفه اي پيش نياز 
ورود به بحث، به منظور هماهنگي ذهني کليه مخاطبين کتاب با مطالب 
بعدي کتاب است. همانطور که در بخشي از اين فصل آورده شد مي توان 
چنين گفت که در رابطه با سيستم هاي حفاظتي، فلسفه ها و نقطه نظرات 
گوناگوني وجود دارد که گاهي منبعث از طرز تلقي افراد از مسايل دارد 

و حتي بعضي از مهندسين در اين حرفه، آن را هنر حفاظت ناميده اند.
مفهوم ديگر اين س��خن اين اس��ت که چارچ��وب و قالب هاي معيني 
براي تعيين مرزهاي مسائل حفاظتي وجود ندارد و بنابراين نتايج حاصل 
از ي��ك بررس��ي حفاظتي در بس��ياري از موارد به ط��رز تلقي و نگرش 
مهندس حفاظت وابس��ته اس��ت. از زاويه ديگر بايد گفت هر مطلب که 
در سيستم هاي حفاظتي ارائه مي شود بايد متكي به داليل مناسب باشد.

 فصل هايي از کتاب نيز به هر يك از حفاظت هاي قطع تحريك ژنراتور، 
لغزش قطب، برگش��ت توان )موتوري شدن ژنراتور(، فرکانسي )فرکانس 
غيرنرمال( ژنراتور، تحري��ك اضافي، فوق و زير ولتاژ ژنراتور، عدم تعادل 
ولتاژ )ضعف خروجي � ترانس��فورماتور ولتاژ(، مينيمم بار )توان توليدي 
پايين ژنراتور(، اش��كال کليد قدرت ژنراتور، سيس��تم DC واحد، موتور 
الكتريكي، ترانس��فورماتور، از تبيين فيزيك پديده غيرجرياني رخداده از 
زواياي مختلف، صدمات ناشي از پديده اي که نياز به آن حفاظت را ضرور 
نموده، تحليل رفتار ماشين الكتريكي در قبال اين پديده ها، علت حفاظت 
انتخاب��ي، مباني تئوري و اصول کار رله، نحوه تنظيم رله، انواع طرح هاي 
رله گذاري، منطق قطع )تريپ( ماش��ين الكتريكي توس��ط رله مدنظر و 

تحليل عملكرد رله پرداخته شده است.
آخرين فصل هاي اين کتاب به عنوان مطالعات موردي، طرح مس��ئله 
حفاظتي و محاس��بات تنظيم رله هاي حفاظتي پرداخته ش��ده اس��ت. 
ارائ��ه تعداد چه��ل و يك مطالعه موردي، از مس��ائل جزئي تا کلي انواع 
حفاظت ه��اي طرح ش��ده در دو کتاب حفاظت تجهي��زات نيروگاهي � 

رله هاي جرياني � و رله هاي غيرجرياني، اولين بار است که در سطح کتب 
حفاظتي نشر يافته در ايران، در اين حجم وسيع مكتوب شده است.

نام کتاب: نیروگاه هاي حرارتي، هسته  اي و آبي
نویسنده: علیرضا مجیدیان

ناشر: شوق
سال چاپ: 1391

در اين کتاب در قالب 9 فصل 
در مورد مقايسه انواع نيروگاه هاي 
تولي��د برق، ني��روگاه بخ��اري و 
مدل س��ازي آن، مولدهاي بخار 
با س��وخت فس��يلي، سيس��تم  
سوخت و هوا، توربين، کندانسور 
و گرمك��ن، سيس��تم آب خنك 
کن کندانس��ور، نيروگاه هس��ته 
ايي و نيروگاه آب��ي مطالبي ارائه 
ش��ده اس��ت .مولف در فصل اول 
کتاب به بي��ان اجزاي اصلي انواع 

نيروگاه هاي متع��ارف توليد برق پرداخته و در ادام��ه انواع نيروگاه هاي 
توليد برق را از نظر قدرت، مواقع استفاده، محل نصب، سرعت راه اندازي، 
سوخت، ضايعات، تعداد بهره بردار و زمان الزم براي ساخت مورد مقايسه 

قرار داده است.
معرفي پايگاه کتابخانه توانير:

در اي��ن بخش براي آش��نايي خوانندگان محترم س��ري به کتابخانه 
تخصصي توانير زده و به معرفي يكي از امكانات موجود درآن يعني پايگاه 

استانداردهاي  بين المللي در صنعت برق  و تاريخچه آن مي پردازيم:
خريد پايگاه اس��تاندارد در س��ال 1378 آغاز شد که از مهم ترين آنها 
مي توان به IEC. DIN. BSI  اش��اره کرد که در صنعت بيش��تر مورد 
اس��تفاده است. در سال 1387 پايگاهIEC  تا سال 2007 روزآمد سازي 
شد و در سال 1389 کل پايگاه ها به روزرساني گرديد. در سال  1391  
با خريداري اس��تانداردهايIEC. IEEE. NFPA. AGMA  تا سال 
2012، اين پايگاه مجددا به روزرس��اني ش��ده اس��ت که کاربران محترم 

مي توانند از طريق زير استانداردهاي مورد نظر را جستجو کنند.
Library.ابت��دا وارد پورت��ال کتابخانه تخصص��ي توانير ب��ه آدرس

tavanir.org.ir  شويد.
 در انته��اي صفحه اصلي در قس��مت پايگاه ها ب��ر روي لينك پايگاه 
استانداردها کليك کنيد. در صفحه اصلي پايگاه استانداردها براي انتخاب 
پايگاه مورد نظر مي توان در پنجره مورد نظر نام پايگاه مورد نظر را تايپ 
و بر روي فيلتر کليك کرده، تا با استفاده از آن فيلتر کردن قسمت مورد 

نظر انجام شود.
 Document با تايپ کردن شماره اس��تاندارد مورد نظر در قسمت
Number ي��ا کلي��د واژه م��ورد نظر ب��راي مثال Cable در قس��مت  
Keywords و کلي��ك ب��ر روي گزين��ه Search  در انته��اي صفحه، 

استاندارد مورد نظر را جستجو کرد.

کتابخانه
در این بخش غیر از معرفی کتاب های مرتبط با نیروگاه  و تولید برق، چگونگی دسترسی و استفاده از 

وب گاه اینترنتی کتابخانه تخصصی توانیر، شرح داده شده است.
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تقویم آموزشي

برگزار تاریخنام همایش
حامیان مجريکننده

علمي
حامیان 
صنعتي

محل 
برگزاري

رئیس 
همایش

نمایشگاه 
اطالعات تماسجانبي

کنگره 
مهندسي 

برق، کامپيوتر 
و فناوري 
اطالعات

17 الي 
19 آبان 

ماه

موسسه 
آموزش 
عالي خيام

موسسه 
آموزش عالي 

خيام

قطب ها و 
انجمن هاي  
علمي کشور

-
موسسه 

آموزش عالي 
خيام

دکتر 
داردقنبري

-6625130
0511

www.cecit.ir

بيست و 
هفتمين 

کنفرانس بين 
المللي برق

22 الي 
24 آبان 

ماه

شرکت 
مادر 

تخصصی 
توانير

پژوهشگاه 
نيرو

 IEEE انجمن
شاخه ايران-
پژوهشگاه 

نيرو

توانير و 
شرکت هاي 
تابعه صنعت 

برق

پژوهشگاه 
نيرو

مهندس 
داردحائري

-88364632
021

www. Psc-ir.
com

توربين هاي 
گازي  F5 و 

F6

22 آذر 
ماه

شرکت 
مديريت 

توليد برق 
ري

شرکت 
مديريت 

توليد برق 
ري

توانير و 
شرکت هاي 
تابعه صنعت 

برق

شرکت هاي 
O&M و 

شرکت  آب و 
برق کيش

نيروگاه 
طرشت

مهندس 
نداردتيموري

-88300930
021

www.
asnapower.ir

دومين 
کنفرانس 

و نمايشگاه 
مديريت انرژي 
در صنايع نفت 

و انرژي

23 آذر

هم 
انديشان 
انرژي 
کيميا

هم انديشان 
انرژي کيميا

انجمن شيمي 
ايران

پترو شيمي 
فجر

مرکز 
همايش هاي 
سازمان صدا 

و سيما

دکتر 
خشليار 
شكيبي

دارد

09197556424
-88671676

021
www.

energyconf.
ir

تحقيق، 
ساخت، توليد 
و خودکفايي

26 و 27 
ديماه

مديريت 
توليد برق 
جنوب 
فارس

مديريت 
توليد برق 
جنوب فارس

پارك علم و 
فناوري فلرس 

و دانشگاه 
شيراز

خانه صنعت 
و معدن و 

پارك علمي 
و فناوري 

فارس

جهاد 
دانشگاهي 

شيراز

مهندس 
دارددهقان

-88300930
021

www.
asnapower.ir

کيفيت و 
بهره وري در 
صنعت برق 

ايران 

17 و 18 
بهمن 

انجمن 
مهندسي 
بهره وري 
صنعت 
برق ايران

مرکز 
مطالعات 

مديريت نيرو 

انجمن هاي 
علمي کيفيت 
و مهندسي 
بهره وري ايران

توانير و 
شرکت هاي 
تابعه صنعت 

برق

پژوهشگاه 
نيرو-نيروگاه 

طرشت

مهندس 
داردمهريان

-88300930
021

www.
asnapower.ir

تعامل انجمن 
صنفي با 
نيروگاه ها

2و 3 
اسفند 

ماه

مراکز 
علمي، 
صنعتي 
اصفهان

نيروگاه هاي 
اصفهان و 

شهيد محمد 
منتظري

دانشگاهيان 
و شرکت هاي 
دانش بنيان 

اصفهان

پرشين 
فوالد، تعاوني 

صنايع و 
خانه صنعت 

و معدن 
اصفهان

نيروگاه 
اصفهان

مهندس 
داردشيرواني

-88300930
021

www.
asnapower.ir

جدول برنامه هاي همايش ها


