




تقدير وزير نيرو از شركت فراب
 به مناسبت افتتاح فاز نخست آب شيرين كن بندرعباس



 نشریه فراب / آذر و دي 1397

در اين شماره مي خوانيد:در اين شماره مي خوانيد:

فاز نخست بزرگ ترین آب شيرین كن كشور افتتاح شد
در  متر مكعب  به ظرفيت 20 هزار  بندرعباس  در  بزرگ ترين آب شيرين كن كشور  فاز نخست 
شبانه روز از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي، روز سه شنبه بيستم آذرماه با حضور معاون اول 

رئيس جمهوري، وزير نيرو و مدير عامل شركت فراب افتتاح شد... 

تقدیر وزیر نيرو از شركت فراب
 وزير نيرو با اهداي لوح تقديري به مدير عامل شركت فراب، از مشاركت شركت فراب در افتتاح 
فاز نخست آب شيرين كن يكصد هزار متر مكعبي بندرعباس، قدرداني كرد. در اين لوح تقدير به 
امضاي دكتر »رضا اردكانيان« آمده است: »توسعه و بالندگي صنعت آب و دستيابي به قله هاي 

پيشرفت، مرهون تالش خالصانه و كوشش ثمربخش كاركنان متعهد و متخصص و درايت...

وزیر نيرو: اجرای 40 آب شيرین كن با ظرفيت 280 هزار متر مکعب
در دولت دوازدهم

معاون اول رئيس جمهوري گفت: »نگرانی ها درباره رعايت مسائل محيط زيستي در اجراي طرح هاي 
عمراني، الزم و ضروری است و دولت هيچ طرح بزرگی را در كشور اجرا نخواهد كرد؛ مگر آنكه مجوزهاي 
الزم را از سازمان حفاظت محيط زيست گرفته باشد.« »اسحاق جهانگيری« اين مطلب را در مراسم 
بهره برداری از فاز نخست آب شيرين كن يكصد هزار متر مكعبي بندرعباس بيان كرد و با اهداي لوح 

تقدير، از دست اندركاران و سرمايه گذاران احداث اين پروژه قدردانی كرد...

تقدیر از شركت فراب و معرفي پروژه نيروگاه داالهو
به عنوان پروژه برتر بتني

و  بتني«  برتر  »پروژه  به عنوان  داالهو  تركيبي  نيروگاه سيكل  پروژه  بتني  پايه  با   ACC سازه 
مديرعامل شركت فراب به عنوان »چهره برتر صنعت ساختمان« از طرف هيأت رئيسه انجمن 

بين المللی بتن آمريكا...

 امضاي تفاهم نامه همکاري بين شركت هاي »فراب« و  »پاور ماشين«
تفاهم نامه همكاري بين شركت هاي »فراب« از ايران و »پاور ماشين« از روسيه در حاشيه سفر 
وزير نيروي جمهوري اسالمي ايران به مسكو، به امضاي مديران عامل دو شركت رسيد. به گزارش 
روابط عمومي شركت فراب، در سفر دو روزه وزير نيرو به مسكو كه با همراهي تعدادي از مديران 
شركت هاي بخش خصوصي ايران طي روزهاي هفتم و هشتم آذرماه امسال انجام شد، تفاهم نامه 

همكاري بين »فراب« و »پاور ماشين« روسيه...

تقدیر از طرح »كارشا« از سوي بانك كشاورزي
 طرح »كارشا«، متعلق به شركت تجارت و سرمايه گروه فراب، با معرفي نخستين رويداد استارتاپي 
با عنوان »كمپ نوآوري«، مورد تقدير قرار  فين تك فارم )Farm-Fintech( بانك كشاورزي 
گرفت. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، »سعيد نوروزي«، مدير كسب  وكار توسعه منطقه ای 

و محلی شركت تجارت و سرمايه گروه فراب...

حضور فراب در یکی از مهم ترین رخدادهای حوزه اندازه گيری  
شبکه های هوشمند

 ،EUW2018 شركت فراب در روزهای پانزدهم تا هفدهم آبان  1397 در اتريش در نمايشگاه
داشت.  فعال  هوشمند، حضوري  شبكه های  و  اندازه گيری  حوزه  رخدادهای  مهم ترين  از  يكی 
در  هوشمندسازي  بر  تمركز  با  سال  هر   )EUW( European Utility Week نمايشگاه 
بخش هاي مختلف به ويژه شبكه هاي هوشمند انرژي، نرم افزار، سخت افزار و صنايع وابسته آن 

برگزار مي شود. اين نمايشگاه، محلي مناسب براي عرضه محصوالت شركت ها و شناسايي...

بررسي و تجزیه  و تحليل یك شبه حادثه 
 در يكي از پروژه های نيروگاه های حرارتي غرب كشور، در شيفت شب نيروگاه، وجود نقص در 
جوش لوالهاي در منهول دمپر Air intake  و عدم استحكام كافي آن موجب سقوط در شد 
يا خسارت  اجرايي در شيفت شب، صدمات جاني  نفرات  به دليل عدم حضور  كه خوشبختانه 
مالی به همراه نداشت. منهول با وزن تقريبي 15-20 كيلوگرم، از ارتفاع تقريبي 6 متري به 

زمين سقوط می كند...

مروري بر آخرین وضعيت هاي طرح ها و پروژه هاي شركت فراب به 
همراه گاه شمار پيشرفت

زیر و بم عمليات پيچيده نصب پوشش فلزي شفت در پروژه اومااویا
ماجرا از حدود پنج سال پيش شروع شد. هنگامي كه شركت فراب مشكلي مربوط به عدم امنيت 
را  اومااويا در سريالنكا  نيروگاه  لوله ها در پروژه سد و  كارگران هنگام كار در شفت و جاگذاري 

مطرح كرد...

شفت فشار طرح چندمنظوره اومااویا
در فرآيند انجام بسياري از پروژه هاي بزرگ، بخش هايي از پروژه از ويژگي هاي خاصي برخوردار 
مي شود كه آن بخش ها را در سطح كشور يا حتي بين المللي خاص مي كند. اين مساله براي شركت 

فراب كه انجام پروژه هاي بزرگي را دركارنامه دارد، بسيار تجربه شده است...

كنترل نشت آب در تونل بلند اومااویا
جريان و فشار آب هاي نفوذي به داخل تونل از عوامل مشكل آفرين در حين ساخت و اجراي تونل 
هستند. در تونل هايی كه باالي سطح ايستابی قرار دارند، تراوش آب به داخل آنها، به نفوذ  بارش ها و 

آب هاي سطحی محدود است...

MDM فراب؛ اولين نرم افزار تمام ایراني طرح فهام
شركت فراب در فروردين سال 1391، با انعقاد قراردادهاي فراسامانه هوشمند اندازه گيري و 

مديريت انرژي )فهام( به صورت EPC، در نواحي تحت پوشش شركت هاي توزيع نيروي برق 
استان هاي زنجان و بوشهر به طور جدی وارد بازار كنتورهاي هوشمند شد...

ذخيره انرژي خورشيدي با مولکول هاي طراحی شده جدید
محققان دانشگاه صنعتي چالمرز كشور سوئد، مشغول طراحي گونه اي نو از مولكول هستند كه توانايی 
ذخيره انرژي خورشيدي را دارد. تيم تحقيقاتي، نخستين بار در سال گذشته طراحي اين مولكول را 
ارائه كردند. اين مولكول از كربن، هيدروژن و نيتروژن ساخته شده، به شكل مايع بوده و هنگامی كه 
در معرض نور خورشيد قرار مي گيرد، به يك ايزومر )تركيب هم فرمول با تركيب اوليه( غنی شده از...

 معرفي سازه ACC  با پایه هاي بتني نيروگاه سيکل تركيبي داالهو
در نيروگاه هاي سيكل تركيبي يا حرارتي، عامل تبديل انرژي گرمايي به انرژي مكانيكي در توربين، 
بخار آب تحت فشار است كه انرژي مكانيكي توليد شده با به حركت درآوردن ژنراتور به انرژي 

الكتريسته تبديل مي شود ...

هنر فرابي ها 
 گزارشي از برگزاري يك نمايشگاه نقاشي

 يك عكس نوشته

ركاب زني كوهستاني اروميه به كرمانشاه
 خردادماه سال جاری به همراه يكی از دوستانم، وحيد شيخ االسالمی، تصميم گرفتيم تا محدوده 
رشته كوه زاگرس و مناطق كردنشين را ركاب بزنيم؛ يعنی از شهر اروميه تا كرمانشاه كه عالوه 
بر ديدن مردم و شهرهاي منطقه، چالش سايكل توريست را با عبور از گردنه های كوهستاني 

تجربه كنيم...

معرفي كتاب
 سوء تفاهم؛خوشحالی و  خوشبختی همه چيز نيست

 ماموستا؛ زندگی نامه و خاطرات ماموستا مال قادر قادری امام جمعه پاوه
 تختخوابت را مرتب كن؛ چيزهای كوچكی كه می توانند زندگی ات و شايد دنيا را تغيير دهند

 مردی در تبعيد ابدی؛ روايت زندگی پُر مشقت مالصدرای شيرازی، صدرالمتالهين

هشدارهاي ایمني و آمادگي واكنش در شرایط اضطراري كاهش دما
 با توجه به قرار گرفتن در فصل زمستان، توجه به هشدارهاي زير در جهت پيشگيري از حوادث 

در كارگاه ها و نيروگاه ها از بروز حوادث ناخوشايند و ناايمن كردن فضاي كاري جلوگيري مي كند...
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 نمايي از تاسيسات بزرگ ترين

آب شيرين كن كشور در بندرعباس
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فاز نخست 
بزرگ ترين

 آب شيرين كن
كشور افتتاح شد

در  كشور  آب شيرین كن  بزرگ ترین  نخست  فاز 
بندرعباس به ظرفيت 20 هزار متر مکعب در شبانه روز 
از طریق سرمایه گذاري بخش خصوصي، روز سه شنبه 
رئيس جمهوري،  اول  معاون  حضور  با  آذرماه  بيستم 

وزیر نيرو و مدیر عامل شركت فراب افتتاح شد. 
مشاركت  فراب،  شركت  عمومي  روابط  به گزارش 
انرژي،  تانا  فراب،  شركت  چهار  نماینده  »شایا«، 
بزرگ ترین  اجراي  ویژه،  ماشين سازي  و  انرژي  تيو 
ظرفيت  با  بندرعباس  در  را  كشور  آب شيرین كن 

یکصد هزار متر مکعب در شبانه روز، به عهده دارد.
آب  از  بخشي  توليد  پروژه،  این  اجراي  از  هدف 
آب  از  بندرعباس  شهرستان  نياز  مورد  آشاميدني 
آشاميدني  آب  توليد  ظرفيت  است.  خليج فارس 
هزار   20 نخست،  فاز  اجراي  پایان  در  پروژه  این 

و  ثانيه  بر  ليتر  معادل 230  روز  مترمکعب در شبانه 
پس از اجراي فاز نهایي، 100 هزار متر مکعب در روز 
بندرعباس، آب شور  است. در سایت آب شيرین كن 
معکوس  اسمز  مدرن  فرآیند  طریق  از  فارس  خليج 
عمليات  شامل  پروژه  این  مي شود.  نمك زدایي 
تحکيم  موج شکن،  اجراي  خاک برداري،  پي كني، 
بستر، فعاليت هاي ابنيه و ساختماني و محوطه سازي، 
ابزار  تجهيزات  و  برقي  عمليات  مکانيکي،  عمليات 
دقيق و سيستم PLC، سامانه تزریق مواد شيميایي 
و معدني، ساخت یك باب مخزن به ظرفيت 10 هزار 
متر مکعب، اجراي 6 كيلومتر خط انتقال آب و احداث 
یك باب ایستگاه پمپاژ است كه عالوه بر سيستم هاي 
به  سایت  این  كشور،  نمك زدایي  سایت هاي  معمول 

سيستم هاي پيش تصفيه و پساتصفيه مجهز است.  
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 با حضور معاون اول   
رئيس جمهوري و وزير 

نيرو در بندرعباس:
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عامل  مدير  به  تقديري  لوح  اهداي  با  نيرو  وزير 
افتتاح  در  فراب  شركت  مشاركت  از  فراب،  شركت 
مكعبي  متر  هزار  يكصد  آب شيرين كن  نخست  فاز 

بندرعباس، قدرداني كرد.
»رضا  دكتر  امضاي  به  تقدير  لوح  اين  در 
صنعت  بالندگي  و  »توسعه  است:  آمده  اردكانيان« 
پيشرفت، مرهون تالش  قله هاي  به  آب و دستيابي 

و  متعهد  كاركنان  ثمربخش  كوشش  و  خالصانه 
متخصص و درايت و راهبري مديران توانمندي است 
صرف  را  خود  گران بهاي  عمر  و  تجربه  دانش،  كه 
پويايي و ترفيع اين صنعت نموده اند. بدين وسيله از 
مشاركت آن شركت در راستاي تحقق اهداف صنعت 
آب كشور و افتتاح فاز اول آب شيرين كن صد هزار 

متر مكعبي بندرعباس، تقدير و تشكر مي نمايم.«

روايتبه
تصوير

تقدير وزير نيرو از شركت فراب
با اهداي لوح تقدير صورت گرفت:

مجله خبري
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وزیر نيرو:

اجرای40آبشيرينكن
باظرفيت280هزارمترمکعب

دردولتدوازدهم
وزير نيرو گفت: »40 آب شيرين كن با ظرفيت 280 
هزار متر مكعب در دولت تدبير و اميد اجرا و راه اندازی 

شده است.«
مراسم  در  خبر  اين  بيان  با  اردكانيان«  »رضا 
بهره برداری از فاز نخست آب شيرين كن يكصد هزار متر 
مكعبي بندرعباس، افزود: »حضور سرمايه گذاران بخش 
خصوصي، نقش مهمی در اجراي پروژه آب شيرين كن 
يكصد هزار متر مكعبی بندرعباس داشته كه اميدواريم 
طبق برنامه، فازهاي بعدی پروژه نيز زودتر به بهره برداری 
اميد در  تاكيد كرد: »سهم دولت تدبير و  او  برسد.« 
موضوع نمك زدايی، 40 آب شيرين كن با ظرفيت 280 
هزار متر مكعب در شبانه روز است كه 30 مورد آن با 
ظرفيت 192 هزار مترمكعب در استان هرمزگان قرار 
قراردادهای  وضعيت  خصوص  در  نيرو  وزير  دارد.« 
آب شيرين كن ها گفت: »تاكنون 142 قرارداد مشاركت 
بخش خصوصی با حجم 73 هزار ميليارد ريال به امضا 
رسيده و بعد از دولت يازدهم تاكنون به 50 هزار ميليارد 

ريال رسيده است.«
آب شيرين كن 100 هزار  قرارداد  اردكانيان،  گفته  به 
مترمكعبی بندرعباس با بهره برداری 21 ساله به ميزان 
240 ميليون دالر سرمايه گذاری در سال 1391 منعقد 
برای شش سال  فروش  پايه  »نرخ  داد:  ادامه  وي  شد. 
نخست از جانب سرمايه گذاران و خريد تضمينی توسط 
شركت مهندسی آب و فاضالب كشور برای هر متر مكعب، 
2100 تومان و برای 15 سال بعد به ازای هر متر مكعب، 
675 تومان است.« وزير نيرو افزود: »بر اساس گزارش 
صورت هاي مالی سال 96، قيمت تمام شده هر متر مكعب 
آب آشاميدنی براي مشتركان شهری، 9 هزار و 760 ريال 
و براي مشتركان روستايی، 10 هزار و 983 ريال محاسبه 
شده است و هم اكنون، فقط 48 درصد قيمت تمام شده 
از مشتركان شهری و 24 درصد از مشتركان روستايي 
دريافت مي شود؛ بنابراين دقت در شيوه مصرف آب، بسيار 

مهم و حياتي است.«

معاون اول رئيس جمهوري گفت: »نگرانی ها درباره رعايت 
مسائل محيط زيستي در اجراي طرح هاي عمراني، الزم و 
ضروری است و دولت هيچ طرح بزرگی را در كشور اجرا 
نخواهد كرد؛ مگر آنكه مجوزهاي الزم را از سازمان حفاظت 

محيط زيست گرفته باشد.«
»اسحاق جهانگيری« اين مطلب را در مراسم بهره برداری 
از فاز نخست آب شيرين كن يكصد هزار متر مكعبي بندرعباس 
و  دست اندركاران  از  تقدير،  لوح  اهداي  با  و  كرد  بيان 

سرمايه گذاران احداث اين پروژه قدردانی كرد.
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينكه كمبود آب برای 
همه ايرانيان به مسأله ای جدی تبديل شده، خاطرنشان 
از نظر مسائل زيست محيطی و  كرد: »كمبود آب فقط 
اقليمی مورد توجه نيست؛ بلكه اين موضوع ابعاد سياسی، 
اجتماعی و اقتصادی دارد و در رأس همه مشكالت كشور 

قرار گرفته است.«
جهانگيري در ادامه با اشاره به خشكی برخی تاالب ها و 
تهديدهايي كه متوجه درياچه های كشور نظير درياچه اروميه 
شده، تصريح كرد: »خشك شدن درياچه اروميه می تواند به 

فاجعه ای انسانی در شمال غرب كشور تبديل شود.«
وي با بيان اين كه موضوع كمبود آب فقط مختص ايران 
نيست و موضوعی منطقه ای و جهانی است، گفت: »كمبود 
آب در آينده می تواند به موضوعی پيچيده تر از مسائل هسته ای 
تبديل شود؛ به گونه ای كه كنوانسيون هايی نيز در اين راستا 
تشكيل و مقررات بين المللی در خصوص آب وضع شود.«

افزود:  ادامه سخنانش  اول رئيس جمهوري در  معاون 

»كم آبی فقط مختص بخش هاي صنعت و كشاورزی نيست 
و در جلسه اخير شورای عالی آب، گزارشی از وضعيت آب 
شرب شهرهای مختلف كشور در سال 97 ارائه شد. بر اساس 
اين گزارش برخی شهرها نظير بندرعباس، زاهدان، مشهد، 
كرمان، بوشهر، شيراز و اصفهان وضعيتی نگران كننده داشتند 
كه خوشبختانه با مديريت خوب وزارت نيرو، اين بحران در 
تابستان گذشته مديريت شد.« جهانگيري با يادآوری اينكه 
فقط شش درصد از ميزان مصرف آب در كشور مربوط به 
بخش شرب و بهداشت بوده و مابقی به حوزه كشاورزی و 
صنعت مربوط است، گفت: »اگر در بخش كشاورزی كه 
بيشترين مصرف را دارد، صرفه جويی شود و از روش های 
نوين آبياری استفاده شود، شاهد صرفه جويی و ذخيره آب 
به ميزان قابل توجه خواهيم بود؛ ضمن آنكه با استفاده از 
شيوه های نوين آبياری نظير كشت گلخانه ای، هم مصرف 
آب كمتر شده و هم توليد بيشتری صورت خواهد گرفت.« 
جهانگيری با تأكيد بر حضور پر رنگ بخش خصوصی در 
حوزه آب و برق، از عملكرد وزارت نيرو در واگذاری طرح های 
نيمه تمام عمرانی تقدير كرد و گفت: »اين روند بايد با جديت 
دنبال شود.« وی با اشاره به بازديد خود از سواحل بندرعباس 
گفت: »مطالبه بسياری از مردم بندرعباس، جلوگيری از 
ريختن فاضالب به دريا است و در اين زمينه وزارت نيرو 
بايد تجربه موفق شهرهای ديگر را به مرحله اجرا بگذارد و 
با استفاده از ظرفيت بخش خصوصی از فاضالب و پساب 
در جهت تأمين آب مورد نياز واحدهای صنعتی و توسعه 

درختكاری و فضای سبز بندرعباس استفاده كند.« 

هيچ طرح بزرگی در كشور بدون رعايت
 مسائل محيط زيستی اجرا نخواهد شد

معاون اول رئيس جمهوري:

روايتبه
تصوير مجله خبري
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معاون مهندسی و توسعه شركت
 مهندسی آب و فاضالب كشور:

فازنهايیپروژهآبشيرينكن
بندرعباسباسرعت
دردستاجراست

آب شيرين كن   پروژه  نخست  فاز  افتتاح  با 
در  مترمكعب  هزار   20 ظرفيت  به  بندرعباس 
توليد  ظرفيت  به  ثانيه  بر  ليتر   230 شبانه روز، 
اساس  بر  و  اضافه  شده  استان هرمزگان  آب شرب 
برنامه ريزی ها، تكميل ظرفيت نهايی اين پروژه نيز 

با سرعت در دست اجراست.
توسعه  و  مهندسی  معاون  پاكروح«،  »شاهين 
شركت مهندسی آب و فاضالب كشور، در اين باره 
گفت:»احداث سامانه های آب شيرين كن در حاشيه  
100 كيلومتری جنوب كشور برای تامين بخشی از 

آب مورد نياز اين مناطق ضروری است.«
برنامه  ششم توسعه، دولت  افزود: »براساس  وی 
آشاميدنی  آب  درصد   30 حداقل  است  مكلف 
آب  از طريق شيرين كردن  را  ايران  مناطق جنوبی 
دريا تأمين كند كه اكنون 85 واحد آب شيرين كن 
ساخت  حال  در  مكعب  متر  هزار   400 ظرفيت  با 

است.«
برنامه   ادامه گفت: »در اجرای قانون  پاكروح در 
آب شيرين كن  سايت  بزرگ ترين  توسعه،  ششم 
با ظرفيت 100 هزار مترمكعب در شبانه روز  ايران 
 204 ميزان  به  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  با 

در  بندرعباس  شهر  در  دالر  ميليون 
نخست  فاز  است.  احداث  حال 
هزار   20 ظرفيت  به  پروژه  اين 
مترمكعب در شبانه روز و با صرف 
ميليارد  بر 2600  بالغ  هزينه ای 

اول  معاون  حضور  با  ريال 
شده  افتتاح  رئيس جمهور 
بهره برداری  مدار  در  و 
گفته  به  دارد.«  قرار 
معاون مهندسی و توسعه 
آب  مهندسي  شركت 
گام  كشور،  فاضالب  و 
شركت،  اين  بعدی 
فالت  آب  تأمين 
شامل  ايران  مركزی 
طريق  از  استان   17

آب  شيرين سازی 
دريای  و  خليج فارس 

عمان است.

مشاركت و سرمایه گذاري شركت فراب در افتتاح
 فاز نخست آب شيرین كن یکصد هزار متر مکعبي بندرعباس

روايتبه
مجله خبريتصوير
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در سفر وزیر نيرو به مسکو انجام شد:

امضايتفاهمنامههمکاري
بينشركتهاي»فراب«و

»پاورماشين«
از  »فراب«  شركت هاي  بين  همكاري  تفاهم نامه 
ايران و »پاور ماشين« از روسيه در حاشيه سفر وزير 
نيروي جمهوري اسالمي ايران به مسكو، به امضاي 

مديران عامل دو شركت رسيد.
فراب، در سفر  روابط عمومي شركت  گزارش  به 
دو روزه وزير نيرو به مسكو كه با همراهي تعدادي 
طي  ايران  خصوصي  بخش  شركت هاي  مديران  از 
شد،  انجام  امسال  آذرماه  هشتم  و  هفتم  روزهاي 
ماشين«  »پاور  و  »فراب«  بين  همكاري  تفاهم نامه 
روسيه به امضاي »علي وكيلي«، مدير عامل شركت 
پاور  ليپاتوف«، مدير عامل شركت  فراب، و »تيمور 
اين  در  ليپاتوف  و  وكيلي  رسيد.   روسيه،  ماشين 
تفاهم نامه، بر همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه دو 
شركت فراب و پاور ماشين در زمينه اجراي پروژه هاي 
)آبي و حرارتي( و ساير زمينه هاي مورد  نيروگاهي 
گزارش  اين  ادامه  در  كردند.  تأكيد  طرفين،  عالقه 
آمده است: »رضا اردكانيان، وزير نيرو، دستاوردهای 
سفر دو روزه خود به كشور روسيه را موفق ارزيابی 
به  شتاب بخشی  منظور  به  تصميم گيری  از  و  كرد 
فعاليت های  محدوده  در  دوجانبه  همكاری هاي 
وزارت نيرو خبر داد.« اردكانيان كه به عنوان رئيس 
به  روسيه  و  ايران  اقتصادی  مشترک  كميسيون 
گفت:  سفرش  پايان  در  بود،  كرده  سفر  كشور  اين 
فدراسيون  مسئوالن  با  جداگانه اي  »مالقات های 
روسيه از جمله وزير انرژی، وزير امور قفقاز شمالی 
روسيه،  بانكی  و  بيمه ای  شركت هاي  مسئوالن  و 
پانزدهم  اجالس  زودتر  هرچه  برگزاری  زمينه های 
كميسيون مشترک همكاری های اقتصادی و تجاری 
جمهوری اسالمی ايران و فدراسيون روسيه را تا قبل 

از پايان سال جاری شمسی در ايران، فراهم كرد.«

سازه ACC با پايه بتني پروژه نيروگاه سيكل تركيبي 
داالهو به عنوان »پروژه برتر بتني« و مديرعامل شركت فراب 
به عنوان »چهره برتر صنعت ساختمان« از طرف هيأت 
رئيسه انجمن بين المللی بتن آمريكا )ACI(ـ  شاخه ايران 
و مركز تحقيقات بتن )متب(، معرفی شده و در »كنفرانس 

ملي آب، بتن و زلزله«، لوح تقدير دريافت كردند. 
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در بيست و 
آمريكا  بتن  بين المللی  انجمن  يكمين همايش ساليانه 
)ACI( - شاخه ايران كه هم زمان با »كنفرانس ملي آب، 
بتن و زلزله« پنجم دي ماه 1397 با حضور جمع زيادي از 
فعاالن و دست اندركاران صنعت بتن و دانشگاهيان مرتبط، 
در پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد 
بهشتي برگزار شد، دكتر »علي وكيلي«، مدير عامل شركت 
فراب، به عنوان »چهره برتر صنعت ساختمان« معرفي شد 

و لوح تقدير دريافت كرد.
همچنين سازه ACC با پايه بتني پروژه نيروگاه سيكل 
تركيبي داالهو به عنوان »پروژه برتر بتني« معرفي و لوح 
تقدير انجمن بين المللی بتن آمريكا )ACI( - شاخه ايران، 
مركز تحقيقات بتن )متب( و انجمن علمي مهندسي بتن 
و سازه هاي بتني ايران، به مديرعامل شركت فراب به عنوان 
كارفرما و پيمانكار اين پروژه، اهدا شد. اين گزارش می افزايد: 
»در بخش ديگری از اين كنفرانس، »سازه ACC با پايه 
بتنی پروژه نيروگاه سيكل تركيبی داالهو« مربوط به »حامد 
رستمی يان«، كارشناس فنی مهندسی ساختمان شركت 
فراب، معرفی شد.« ) اين سازه برتر بتني در صفحات آتي 

نشريه معرفی شده است.(

نقش تاثيرگذار صنعت بتن
در ارتقای زيرساخت های بخش آب کشور

گفت:  ايران  آب  منابع  مديريت  شركت  مديرعامل 
»صنعت بتن در ارتقای زيرساخت های حياتی مرتبط با 

بخش آب نقش بسزايی دارد.«
»محمد حاج رسولی ها« اين مطلب را در »كنفرانس 
ملي آب، بتن و زلزله« بيان كرد و افزود: »صنعت ساختمان 
به صورت مستقيم با توسعه زيربنايي كشورها در ارتباط است 
و رونق آن همواره باعث رشد صنايع ديگر خواهد بود.«

وی ادامه داد: »كشور ايران هم اكنون به عنوان يكي 
از كشورهاي ثروتمند و رو به توسعه در منطقه، شاهد 
شامل  صنعت،  اين  در  عظيمي  سرمايه گذاري هاي 
سدها،  شامل  آبی  تاسيسات  بخش  در  ساخت وسازها 
زهكشی،  و  آبياری  شبكه های  آب،  انتقال  تونل های 
تصفيه خانه های آب و فاضالب، مخازن آبی و سازه های 

دريايی است.«
اشاره  با  ايران  منابع آب  مديرعامل شركت مديريت 
به نقش بتن در طرح هاي تامين آب و سدسازی گفت: 
»مديريت آب در كشور ما پيچيدگي هاي بسيار دارد و 
دربرگيرنده فعاليت هاي سازه اي و غيرسازه اي متنوع و فراوان 
است. محدوديت آب قابل دسترس، توزيع غيريكنواخت 
آن در سطح كشور، افزايش جمعيت و الگوي نامناسب 
توليد  شيوه  و  نوع  و  سكونتگاهي  مراكز  و  شهرنشيني 
محصوالت زراعي از منظر سازگاري با اقليم، تأمين آب 
مورد نياز را در بسياري از مناطق كشور با مشكل مواجه 
ساخته و به تدريج بر ابعاد آن افزوده  است.« اين مقام مسئول 
در ادامه گفت: »تأمين آب اغلب كالنشهرها و مراكز استان ها 
از سدها انجام شده و چنانچه سدها وجود نداشتند، تأمين 
آب شرب مطمئن و باكيفيت براي اين شهرها دچار چالش 
جدي مي شد. نمونه بارز آن، كالنشهر تهران است كه آب 
شرب آن از سدهاي اميركبير، الر، لتيان، طالقان و اخيراً 
ماملو تأمين مي شود. ازاين رو، صنعت بتن تاثير بسزايی در 
ارتقای زيرساخت های حياتی مرتبط با بخش آب داشته و 
به نوعی وزارت نيرو يكی از باالترين مصرف كنندگان بتن در 

ساليان گذشته و حال حاضر قلمداد می شود.«

تقدير از شركت فراب و معرفي پروژه 
نيروگاه داالهو به عنوان پروژه برتر بتني

در »کنفرانس ملي آب، بتن و زلزله« صورت گرفت: 

مجله خبري
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بيست و یکمين همایش ساليانه 
انجمن بين المللی بتن آمریکا 

)ACI( - شاخه ایران كه 
هم زمان با »كنفرانس ملي آب، 

بتن و زلزله« پنجم دي ماه 1397 
در پردیس فني و مهندسي 

شهيد عباسپور دانشگاه شهيد 
بهشتي برگزار شد.

روايتبه
مجله خبريتصوير
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شركت  به  متعلق  »كارشا«،  طرح 
معرفي   با  فراب،  گروه  سرمايه  و  تجارت 
نخستين رويداد استارتاپي فين تك فارم 
با  كشاورزي  بانك   )Farm-Fintech(
عنوان »كمپ نوآوري«، مورد تقدير قرار 

گرفت.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
كسب   مدير  نوروزي«،  »سعيد  فراب، 
شركت  محلی  و  منطقه ای  توسعه  وكار 
اعالم  با  فراب،  گروه  سرمايه  و  تجارت 
از  روز  آخرين  »در  گفت:  خبر،  اين 
كه  فارم  فين تك  استارتاپي  رويداد 
از  جمعي  حضور  با  دي ماه  ششم  روز 
دانشگاهی  كشاورزی،  بانكی،  مسئوالن 
اين حوزه  از مشتريان فعال در  و برخي 
كشاورزي  بانك  مركزي  ساختمان  در 
برگزار شد، »محمود حجتي«، وزير جهاد 
كشاورزي، از غرفه »كارشا« ديدن كرد و 

با قابليت هاي آن آشنا شد.«
نوروزي گفت: »وزير جهاد كشاورزي 
خدارحمي«،  »روح اهلل  همراهي  با  كه 
بانك  عامل  مدير  و  مديره  هيأت  رئيس 

كشاورزي، از غرفه »كارشا« بازديد كرد، 
از تيم »كارشا« بابت توليد اين محصول 
مجموعه  آتي  برنامه هاي  و  خالقانه 
قدرداني  نيك رآي«  فراگير  »توسعه 
كرد. همچنين به پيشنهاد رئيس هيأت 
كشاورزي،  بانك  عامل  مدير  و  مديره 
از  نسخه اي  خريد  موضوع  بررسي 
كشاورزي  بانك  توسط  »كارشا«  پلتفرم 
هيات  جلسه  نخستين  كار  دستور  در 
مديره بانك كشاورزي پس از رويداد قرار 

گرفت.«
مراسم  »در  افزود:  ادامه  در  نوروزي 
فين تك فارم  استارتاپي  رويداد  اختتاميه 
روح اهلل  كارشا،  طرح  معرفي  از  پس  و 
مدير  و  مديره  هيأت  رئيس  خدارحمي، 
لوح  اهداي  با  كشاورزي،  بانك  عامل 

تقديري از اين طرح قدرداني كرد.«
»شركت  گفت:  ادامه  در  وي 
ارائه  هدف  با  نيك رآی«  فراگير  توسعه 
توسعه  راستای  در  متفاوت  راهكارهای 
و  محلی  منطقه ای،  كسب و كارهای 
روستايی در زيرمجموعه شركت تجارت 

كه  گرفته  شكل  فراب  گروه  سرمايه  و 
خلق  آن،  نظر  مورد  راهكارهای  از  يكی 
گام  نخستين  و  بوده  هوشمند  روستای 
است.  »كارشا«  طرح  زمينه،  اين  در 
به  دسترسی  در  تسهيل  ضمن  كارشا 
بازار  توسعه  بانكی،  خدمات  و  عمليات 
توليدات و محصوالت منطقه ای و محلی 
را هدف قرار داده است. همچنين كارشا، 
يك محصول تحت وب براي تسهيل در 
دسترسی به خدمات و عمليات بانكی در 
 )Fintech( قالب يك ابزار فناوري مالي
ارائه  براي  را  بستری  اينكه  است. ضمن 
بی واسطه محصوالت و توليدات روستايی 
بازار  يك  قالب  در  هدف  مشتريان  به 
بر  تكيه  با   )Marketplace( فروش 
ايجاد  بورسيكا،  تيم  تجربه  و  فنی  توان 

مي كند.« 
منطقه ای  توسعه  وكار  كسب   مدير 
گروه  و سرمايه  تجارت  محلی شركت  و 
و  »طراحی  كرد:  اظهار  ادامه  در  فراب 
آغاز  امسال،  خردادماه  از  كارشا  توسعه 
آماده  كارشا  اوليه  نسخه  بعد  ماه  سه  و 

تعدادی  در  اعتبارسنجی  از  پس  و  شد 
و  كرمانشاه  استان های  روستاهای  از 
كردستان، با بررسی و اعمال بازخوردهای 
كاربران، از آذرماه امسال به صورت رسمی 

در بازارهای هدف عرضه شد.«
نوروزي افزود: »طرح كارشا با شركت 
فين تك  استارتاپي  رويداد  نخستين  در 
 180 ميان  از  كشاورزي،  بانك  فارم 
شركت كننده، در ليست 15 تيم منتخب 
بانك  آن  با  تعامل  براي  نهايی  مرحله 
معاونت  حمايت  با  و  است  گرفته  قرار 
و  جمهوری  رياست  روستايی  توسعه 
وزارتخانه هاي كار و ارتباطات، به عنوان 
يكی از هشت طرح ملی اشتغال روستايی 
شده  معرفی  اطالعات  فناوري  حوزه  در 

است.
نخستين  عنوان  به  كارشا  حضور 
محصول توسعه فراگير نيك رآي در اين 
رويداد و انتخاب آن به عنوان يكي از 16 
فناوري منتخب در اين كمپين نوآوري، 
همكاران  كارآمدي  و  تخصص  برآيند 

خانواده فراب است.«

در نخستين رويداد استارتاپي فين تك فارم صورت گرفت:

تقدير از طرح »كارشا« از سوي بانك كشاورزي

مجله خبري



معرفي گواهي نامه هاي صالحيت پيمانكاري و مشاوره

گواهي نامه صالحيت
 پيمانکاري چيست؟
گواهي تایيد صالحيت پيمانکاران گواه و 
تائيدي بر رعایت اصول فني، مهندسي 
شركت هایي است كه با احراز و تایيد شرایط 
شركت در سامانه جامع تشخيص صالحيت 
عوامل نظام فني اجرایي مورد قبولي و 
راستي آزمایي قرار گرفته باشد. مرجع صدور 
گواهي نامه هاي صالحيت پيمانکاري سازمان 
برنامه و بودجه كشور است. 

گواهي نامه صالحيت پيمانکاري 
شركت ساختمان و نصب فراب

 نيرو
 نفت و گاز

گواهي نامه صالحيت پيمانکاري 
شركت ساختمان و نصب فراب

 تاسيسات و تجهيزات
گواهي نامه صالحيت پيمانکاري 

شركت ناردیس

 صنعت و معدن

 آب

پايه 1

گواهي نامه صالحيت 
پيمانکاري شركت فراب

گواهي نامه صالحيت پيمانکاري 
شركت ناردیس

گواهي نامه صالحيت خدمات 
مشاوره شركت ناردیس

 نيرو

 نفت و گاز

 واحدهای پاالیشگاه 
نفت، گاز و پتروشيمی

 

ع: پایگاه اطالع رسانی سازمان برنامه و بودجه كشور
مناب

  و روابط عمومي شركت فراب

وگاه حرارتي شيركوه یزد
تصویر باال: نير

وگاه سيمره
ر پایين: نير

تصوی

به روزرساني: دي ماه 1397

گروه

 ساختمان و ابنيه

پايه 2

پايه 3

پايه 5
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تا  پانزدهم  روزهای  در  فراب  شركت 
هفدهم آبان  1397 در اتريش در نمايشگاه 
EUW2018، يكی از مهم ترين رخدادهای 
حوزه اندازه گيری و شبكه های هوشمند، 

حضوري فعال داشت.
 European Utility Week  نمايشگاه
در  هوشمندسازي  بر  تمركز  با  سال  هر 
بخش هاي مختلف به ويژه شبكه هاي هوشمند 
انرژي، نرم افزار، سخت افزار و صنايع وابسته 
محلي  نمايشگاه،  اين  برگزار مي شود.  آن 
براي عرضه محصوالت شركت ها  مناسب 
و شناسايي آخرين دستاوردهاي مرتبط با 
شبكه هاي هوشمند انرژي است. مشاركت 
600 شركت صاحب فناوري از حدود  100 
كشور و حضور بيش از 12 هزار بازديدكننده 
طي سه روز، اين نمايشگاه را به يك رخداد 
حرفه اي و مهم در اين حوزه تبديل كرده 

است.

شركت فراب با در نظر داشتن اهداف 
اصلي زير در اين نمايشگاه حضور يافت:

- معرفي برند فراب )به عنوان يكي از 
عرضه كنندگان نرم افزار مديريت كنتورهاي 
هوشمند برای به كارگيری در زيرساخت 
اندازه گيری شبكه هاي هوشمند انرژي(، 
محصوالت  سبد  معرفي  و  ارائه   -
نرم افزارهای  شامل  حوزه  اين  در  فراب 
)نرم افزارهای   MDM، Head-end
و  هوشمند(  كنتورهای  مركزی  سيستم 
ماژول های كاربردی توليدشده توسط فراب

در  بالقوه  مشتريان  شناسايي   -
كشورهاي مختلف و برگزاري نشست هاي 
تخصصي با ساير شركت ها براي تعامالت 

فني و به ويژه توسعه بازار مشترک.
 ،European Utility Week رخداد
نه تنها يك نمايشگاه، بلكه يك گردهمايي 
ساليانه با حضور تمامي بزرگان اين حوزه 

حضور فراب در يكی از مهم ترين
رخدادهای حوزه اندازه گيری

 شبكه های هوشمند

مشارکت 600 شرکت صاحب فناوري در نمايشگاه EUW2018 اتريش

مجله خبري

نظير  معتبري  نام هاي  حضور  است. 
 Siemens ،GE ،Huawei Oracle
SAP ،Schneider، و Ericsson در 
از  نشان  ديگر  نام هاي  از  بسياري  كنار 

اعتبار اين رخداد دارد.
 EUW بازديدكنندگان از نمايشگاه 
و  نبودند  محدود  اروپايي  كشورهاي  به 
غير  كشورهاي  از  بسياري  متخصصان 
اروپايي نيز از آن بازديد كردند، اين رخداد 
شناسايي  براي  را  مناسبي  فرصت  مهم 
مختلف  كشورهاي  در  بالقوه  مشتريان 
فراهم كرد. براساس گزارش رسمي سازمان 
برگزاركننده نمايشگاه، كشورهاي آسيايي 
بازديدكنندگان  و خاورميانه مبدا اصلي 
غير اروپايي بودند. با توجه به بازارهاي 
هدف گذاري شده توسط فراب در منطقه 
آسيا و خاورميانه، اين نمايشگاه فرصت 
با  ارتباط  برقراري  براي  مناسبي  بسيار 
مشتريان در اين مناطق بود و جايگزيني 
نمايشگاه هاي  در  براي حضور  كم هزينه  

مختلف محلي خواهد بود.    
بر اساس هدف گذاری های انجام شده، 
 )EUW2018( تمركز فراب در نمايشگاه
بر معرفی محصوالت نرم افزاری توليدشده 
زيرساخت  براي  فراب  شركت  توسط 

اندازه گيري بود.
در  فراب  اختصاصي  محصوالت 
مورد  گذشته  سال  دو  طي  بخش،  اين 
استفاده عملي گسترده حدود 13 شركت 
در طول  و  قرارگرفته  برق كشور  توزيع 
امسال دو چالش  تابستان سال پيش و 
تابستان  پيك  بار  مديريت  در  را  جدي 
اين  گذاشته اند.  سر  پشت  موفقيت  با 

عرضه  براي  الزم  بلوغ  به  محصوالت 
بين المللي رسيده و وسعت بهره برداري 
آن در داخل كشور، سابقه خوبي را براي 
رقابت با ساير محصوالت خارجي فراهم 
از رويكردهاي موجود  كرده است. يكي 
در توسعه بازار محصوالت مورد استفاده 
تشكيل  انرژي،  هوشمند  شبكه هاي  در 
اكوسيستم فروش با ساير بازيگران اين 
حوزه و به اشتراک گذاشتن بازارهاي هدف 
است. از اين ديدگاه، تأثيرگذارترين بازيگر، 
توليدكنندگان كنتور هستند. از ديد فني 
نيز، تجميع تعداد بيشتري كنتور هوشمند 
نرم افزار سيستم  وابسته در  تجهيزات  و 
معناي  به  هوشمند،  كنتورهاي  مركزي 
براي  بيشتر  جذابيت  و  محصول  برتري 

مشتري است. 
امسال،  نمايشگاه  در  اساس  بر  اين 
ساير  و  كنتور  سازنده  شركت های  با 
محصوالت برای تجميع تجهيزات بيشتر 
كنتورهای  مركزی  سيستم  نرم افزار  در 

هوشمند گفت وگو شد. 
براي  فراب  محصوالت  سبد  در 
بخش  در  به ويژه  هوشمند  اندازه گيري 
از محصوالت ساير  زيرساخت مخابراتي 
الكترونيك  )قطعات  توليدكنندگان 
شد.  استفاده  مخابراتي(  تراشه هاي  و 
براي  مناسبي  محل  نمايشگاه،  اين 
گفت وگوهاي فني با توليدكنندگان همكار 
در اين بخش براي توسعه محصوالت بود. 
نمايشگاه جلسه های  همچنين در طول 
فعال  مطرح  شركت هاي  ديگر  با  فني 
در اين حوزه براي كسب اطالعات فني 

برگزار شد. 
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روايتبه
شرح حادثهتصوير

در يكي از پروژه های نيروگاه های حرارتي غرب كشور، 
در شيفت شب نيروگاه، وجود نقص در جوش لوالهاي 
در منهول دمپر Air intake  و عدم استحكام كافي 
آن موجب سقوط در شد كه خوشبختانه به دليل عدم 
حضور نفرات اجرايي در شيفت شب، صدمات جاني 

يا خسارت مالی به همراه نداشت.
منهول با وزن تقريبي 15-20 كيلوگرم، از ارتفاع 

تقريبي 6 متري به زمين سقوط می كند.
با بررسي علت حادثه مشخص شد، جوش لوالهاي 
مربوط به اين در به صورت تك خال جوشكاری شده كه 
اين موضوع موجب شكسته شدن لوال از محل اتصال 

جوش و سقوط آن شده بود.
 با توجه به بررسی های فني صورت گرفته، نصب 
در  دورتادور  نصب گسكت  از جمله  تمام گسكت ها، 
برای  الزم  تنظيمات  همچنين  و   Vertical Duct
نصب ميكروسوييچ روی در منهول بايد در سايت انجام 
می شده و طبق نظر طراح، اتصال لوالهای در مذكور 
بايد به صورت tack weld  انجام می شده تا دوباره پس 
از نصب گسكت دورتادور در، لوالها در مكان درست 

به صورت كامل جوشكاری كامل شود. 
به نظر می رسد، نصب گسكت و تنظيم ميكروسوييچ 
قبل از نصب Vertical Duct  در ارتفاع، در روی زمين 
صورت نگرفته كه در صورت انجام عمليات نصب به اين 
روش، پتانسيل حادثه حذف می شد. )در اين خصوص 
از سوي سازنده هيچ گونه عالمت هشداردهنده ای روي 

تجهيزات درج نشده است.(
بروز  از  پيشگيري  در  ايمني  توصيه های  جمله  از 

حوادث مشابه عبارتند از:
1- انجام ارزيابي ريسك براي تمام فعاليت ها، به ويژه 

فعاليت هايی كه تغييريافته و به صورت غيرمتعارف انجام 
می شود.

2- حذف خطر در مبدأ، همراه با طراحي - مهندسي 
به نحوی كه در طراحي حتما خطرات شناسايي شده 
و اقدامات كنترلي و پيشگيرانه به نصاب اعالم شود. 
مثال در اين مورد، نصب يك پيام هشداردهنده مبني 
بر لزوم  نهايي سازي جوش در منهول تا قبل از نصب 

تجهيز اصلي می توانست مانع از بروز حادثه شود. 
3- انجام تنظيمات و جوشكاري )تا حد امكان( در 

سطح زمين به جای كار در ارتفاع. 

بررسي و تجزيه وتحليل يك شبه حادثه 

 )HSE( رئيس بخش ایمنی و بهداشت

  محسن خورسندي

موفقيت شركت ساختمان
 و نصب فراب در يك مناقصه

 با ابالغ قرارداد پايپينگ و فعاليت هاي مكانيكي واحد 
149 و نصب loading arm از سوي شركت پترو پايدار 
ايرانيان به شركت ساختمان و نصب فراب در تاريخ 24 
 10 حضور  با  فراب  نصب  و  ساختمان  شركت  دي ماه، 
شركت رقيب، موفق به كسب رتبه اول در اين مناقصه 
شد. اين قرارداد مربوط به فاز 13 پارس جنوبي – بندر 

تمبك است.

خـــــــبر



پروژهخط7

مترويتهران
1393

ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جدید

افتتاح و بهره برداري 
از 8 ایستگاه 
مسافري  و 11 

ایستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از 
5 ایستگاه مسافري  و 

3 ایستگاه عبوري با 
سيگنالينگ دائم گاه ُشمار  پيشرفت

L2 750 در تراز زیرسکوي ایستگاهv DC نصب نردباني كابل، اجراي ارتينگ و كابل كشي

ورود فن هاي هواساز

L2 ایستگاه RS 750 مربوط به پست تركشنv DC حمل و نصب تابلوهاي سشرون

اجراي ميد پوینت كوپن ایستگاه مهدیه ليبل زنی OBC سيستم سيگنالينگ

95/12

90/12 96/5
ابالغ قرارداد

افتتاح و بهره برداري از 
6 ایستگاه مسافري
 و 1 ایستگاه عبوري

افتتاح و بهره برداري از ایستگاه پنجم

96/12
بهره برداري تا 
ایستگاه نهم با 
سيگنالينگ روشن

گاه ُشمار  پيشرفت

95/4 97/4
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شهريمشهد



پروژهنيروگاه

لتركيبيداالهو
سيک

95/5 96/12

97/7

شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود توربين بخار 
به سایت

نصب توربين واحد اول
گاه ُشمار  پيشرفت

Silencer (Casing ) Exhaust System نصب Bus duct نصب

Anti Ice system Air intake  اجراي پایپينگ

Aux Service راه اندازي تابلوهاي

Weather Hood -Air Intake نصب

Inlet duct نصب

96/6
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پروژه چندمنظوره 

اومااویا در سریالنکا
88/12

93/9

95/9 95/12

95/11 96/1

96/12
شروع قرارداد اتمام حفاري شفت فشار

اتمام حفاري  تونل پایاب

اتمام حفاري  تونل بين 2 سد

اتمام بتن نيروگاه اتمام بتن ریزي
سد دایرابا

اتمام  بتن بدنه سد پوهولپوال
گاه ُشمار  پيشرفت

YBranchبين نيروگاه و LPT نصب

 نصب قطعه شش متري LPT سمت شفت قائم بعد از زانویي

نصب LPT بين نيروگاه وYBranchنصب سازه دهانه سرج شفت جهت نصب قطعات

نصب قطعه شش متري LPT سمت شفت قائم بعد از زانویي نصب سازه دهانه سرج شفت جهت نصب قطعات

نصب سازه دهانه سرج شفت جهت نصب قطعات
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پروژه نيروگاه آبي 

سردشت
92/4

92/6

93/10 96/5

96/4

عقد قرارداد

شروع قرارداد راه اندازي 
جرثقيل اصلي

تحویل گود نيروگاه نصب توربين ها

97/5

97/10

نصب  استاتور
 ژنراتور واحد1

شروع نصب  استاتور  ژنراتور واحد2
گاه ُشمار  پيشرفت

روتور واحد 1 نيروگاه سردشت

پایپينگ كولينگ نيروگاه سردشت

عمليات معماري نيروگاه سردشت

برزینگ استاتور واحد 2 پروژه سردشت

عمليات معماري پست

نصب باسداكت واحد 1 نيروگاه سردشت
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WTPاجراي پایپينگ زیر زميني

پایپينگ روزميني STG واحد 3

نصب دایورتر دمپر واحد 6 پایپينگ روزميني BFP واحد 1

نصب سيني و لدر اتاق كابل

نصب فن بل ACC واحد 1

جوشکاري كيسينگ واحد 1 بویلر

ACC نصب اولين تيوب باندل

نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
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نصب قطعات سازه هاي  سيستم كولينگ در سايت پروژه نيروگاه متمركز پارس جنوبي

Expansion joint پايان ساخت و حمل
 نيروگاه پارس جنوبي 

نصب جرثقيل هاي سقفي
نيروگاه متمركز پارس جنوبي

 Expansion با مديريت شركت ساخت تجهيزات فراب، براي اولين بار در كشور
joint با قطر كنگره حدود 6000 ميليمتر و وزن 31 تن در شركت كارونسر ساخته 

و پس از انجام بازرسي به سايت فرستاده شد.

16 دستگاه جرثقيل كمكي پروژه پارس جنوبي در حال نصب و راه اندازي است و 
تاكنون 70 درصد كار با موفقيت به اتمام رسيده و پس از تست نهايي، به كارفرما 

تحويل داده مي شود. 

نصب موفقيت آميز حدود 4000 تن)70درصد( از اسکلت فلزي. داكت و تمام فن هاي یونيت 1 در حال نصب است.

گاه ُشمار  پيشرفت
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92/12

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 و ژنراتور واحد 1

شروع نصب  و ژنراتور واحد 2

شروع نصب
 و ژنراتور واحد 3



تجهيزات Under Sluice در بخش 
فالشينگ نصب شده است. همچنين 

استراكچر دريچه هاي اول و دوم راديال به 
سايت درالوک حمل شده است.

نصب تجهيزات
 Under Sluice در 

بخش فالشينگ

پروژه نيروگاه آبي 

درالوك 2 در کردستان عراق

94/4گاه ُشمار  پيشرفت 95/11 97/8
عقد قرارداد

اتمام اجراي دایك

اتمام حفاري گود نيروگاه اتمام نصب درفت تيوب واحد اول و دوم

آغاز بتن ریزي

توليد بخار واحد 121

واحد 129 جمع آوري آب هاي سطحي

96/195/8

95/8

95/5 95/11 97/2
پست برق شماره 1

اتمام اجراي دایك

اتمام حفاري گود نيروگاه نصب درفت تيوب واحد اول

96/1
آغاز بتن ریزي

گاه ُشمار  پيشرفت
پروژهيوتيليتي

يفاز22تا24
پارسجنوب
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شروع قراردادگاه ُشمار  پيشرفت

A1 نمایي از جنوب سازه

نصب قطعات پلينيوم ایركولر

رپينگ خط كولينگ واترنصب قطعات و جوشکاري در كوره

نمایي از دیوار حائل اطراف مخازن بکفيل خط كولينگ واتر

نصب تجهيز در سایت

ژهپتروشيمي
پرو

96/4گچساران
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مشخصات  شفت
• ارتفاع: 618 متر
• قطر حفاری: 3.2 متر
• قطر پوشش فلزي: 2.2 متر
• پوشش داخلی: فلزی با پوشش داخلی رنگ
• وزن شفت: 1000 تن
• بدون دسترسی ميانی

تجربه نگاري

پرونده اي
براي يك عمليات 
پيچيده مهندسي 

در سريالنكا
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شروع  پيش  سال  پنج  حدود  از  ماجرا 
مشكلي  فراب  شركت  هنگامي كه  شد. 
مربوط به عدم امنيت كارگران هنگام كار 
در شفت و جاگذاري لوله ها در پروژه سد و 
نيروگاه اومااويا در سريالنكا را مطرح كرد 
و با توجه به اينكه شفت با ريزش احتمالي 
درخواست  در  بود،  روبه رو  سنگ  و  آب 
امنيت  حفظ  براي  پوشش  نوعي  اوليه 
انحراف  به  توجه  با  بعدها  بود.  نياز  افراد 
شفت، تحكيم جداره تونل قائم و در ادامه، 
موضوع لوله گذاري مطرح شد. قرار بود در 
باال  سمت  به  پايين  از  لوله ها  شفت،  اين 
به  ما  گروه  كه  آنجا  از  شوند،  جاگذاري 
عنوان يك گروه صف شكن با قابليت انجام 
كار با روش های غيرمعمول و غيرمتعارف 
جهت  كه  داديم  پيشنهاد  شده،  شناخته 
نصب لوله ها عوض شود و كم كم اين ايده 

به يك روش جديد تبديل شد.
همچنين سابقه كار ما در روش نصب 
الينر نيروگاه سياه بيشه و طراحی و ساخت 
تجهيزات آن كه در كاهش زمان نصب و 
كاهش هزينه بسيار موثر بود، داليل اصلی 

دعوت ما به حل اين مشكل بود.

چالش هاي طراحي پوشش فلزي از مبحث 
معيارهاي طراحي تا انتخاب متريال

و  بود  لوله  جنس  انتخاب  عمده  بحث 
خواهد  چه  بارگيری  در  بتن  نقش  اينكه 
كه  شد  اين  بر  تصميم  نهايت  در  بود. 
الينر برای بارگير به تنهايی طراحی شده 
و بتن فقط نقش پركننده را داشته باشد. 
البته اين تصميم خارج از گروه ما گرفته 
انتخاب  در  بوديم.  آن  جريان  در  اما  شد؛ 
قيمت  كم  تفاوت  به  توجه  با  لوله  جنس 

مواد و تفاوت عمده در هزينه های حمل،  
طراحی و تجهيزات نصب، به سمت انتخاب 
جنس با مقاومت باالتر رفتيم. چالش بعدی 
جوشكاری خاص ماده انتخابی بود كه در 
نهايت تجربه ارزشمندی را در فراب باقی 
تمامی  ذهنيت  طبيعی،  به طور  گذاشت. 
به  پايين  از  لوله ها  نصب  دست اندركاران، 
لوله ها  نصب  با  هم زمان  بتن ريزي  و  باال 
بود و تمامی توجه به اين سمت معطوف 
بود؛ به گونه ای كه كارگران و تجهيزات در 
زمان نصب، در مقابل ريزش سنگ ديواره 
رفتار  و  وضعيت  از  زمان  آن  در  كه  تونل 
نبود،  دست  در  اطالعاتی  هيچ گونه  آن 
در  موجود  عمده  مشكالت  شوند.  حفظ 
و  نصب  كار  با  تداخل  و  اين روش  مقابل 
ما  گروه  در  را  ايده  اين  تجهيزات،  حمل 
تقويت كردكه اگر نصب به صورت معكوس 

انجام شود، كارگران و تجهيزات در زمان 
داشت  خواهند  قرار  لوله  داخل  در  نصب 
زيادي  بسيار  ميزان  به  جانی  خطرات  و 
كاهش خواهد يافت. چالش عمده، گرفتن 
اين لوله سنگين در حال آويخته شدن بود 
كه برای آن نيز راه حل های عملی داده شد. 
روش  رساندن  باور  به  عمده  شايد چالش 
نصب از باال به پايين به همكاران خودمان 
شايد  بود.  كارفرما  و  مشاوران  فراب،  در 
دانست  اصلی  بتوان چالش  را  اين چالش 
و حتی  آن دو سال طول كشيد  كه حل 
به  ارسال آن  و  اتمام ساخت تجهيزات  تا 
مخالفت ها  اين  از  برخی  هنوز  سريالنكا، 
آن  بر  را  ما  و  داشت  وجود  جدی  به طور 
داشت كه تجهيزات را طوری طراحی كنيم 
كه با تغييرات كمی بتوان جهت نصب را 
از  نصب  داد. مشاور خارجی، روش  تغيير 

را عملی تشخيص داد. ولی  پايين  به  باال 
ريسك آن را باال تصور می كرد. ايجاد اين 
روش  از  روش  اين  ريسك  كه  اطمينان 
بود.  ديگری  چالش  نيست،  بيشتر  مقابل 
همچنين ما اعتقاد داشتيم كه روش از باال 
به پايين، كه از نظر زمان، هزينه و ايمنی، 
روشي برتر است كه در عمل نيز اين امر 

نشان داده شد.

چالش هاي سيستم نصب از باال 
به پايين و مزاياي حاصل شده

امنيت باال، سرعت عمل و هزينه كمتر 
مزايا و داليل اصلی انتخاب اين روش بود. 
از نظر طراحی تجهيزات، روش های مختلف 
و نوآورانه برای حمل، استقرار و حل مشكل 
فضای كم در تمام نقاط پروژه، چالش های 
عمده اي بودند كه توانستيم همه را حل كنيم.

و سخن آخر...
بايد  كه  دارم  اعتقاد  هميشه  مانند 
روش هاي  پيشنهاد  با  برخورد  به  نسبت 
بلند نظری بيشتری وجود داشته  جديد، 
سخت افزاري  نظر  از  ما  كشور  باشد.  
آينده اش  و  جاری  نيازهای  رفع  برای 
و  فنی  دانش  نظر  از  و  ندارد  كم  چيزي 
نرم افزاری در سطح نيازهای مطرح كشور، 
كامال به روز هستيم.  تنها حلقه گم شده، 
مديران  از  برخي  ريسك پذيری  كم  قدرت 
اغلب  در  كه  است  كشور  تصميم گيرنده 
بزرگ  كارهای  انجام  اصلی  مانع  موارد 
راه حل های  قبول  و  مطلق  نگاه  می شود. 
ارائه شده از خارج از كشور، مانع اصلی در 
مقابل رشد توانايی های مهندسی و استفاده 
از نيروهای داخلی است. خدا را شاكرم كه 
شركت فراب در اين زمينه بسيار روشن بين 
تصميم  و  انتخاب  اين  نتيجه  از  و  بوده 

درست خود بهره مند شده است. 

زير و بم عمليات پيچيده
 نصب پوشش فلزي شفت قائم در پروژه اومااويا

استاد دانشکده مهندسي
 مکانيك دانشگاه صنعتي شریف

دكتر محمد دورعلي

تجربه نگاري



روش  دليل  به  فلزي  پوشش  نصب 
خالقانه آن كه موجب تسریع در نصب 
1000 تن سازه فلزي شد،  در این ابعاد 
از  یکي  و  نداشته  بين المللي  مشابه 
كه  است  فراب  شركت  دستاوردهاي 
مورد  روش  یك  به عنوان  مي تواند 
استفاده در پروژه هاي مشابه به عنوان 
انجام  تجربه هاي  شود.  معرفي  مرجع 
این كار با توجه به بومي كردن طراحي 
در ایران و انجام تمام عمليات ساخت 
و نصب توسط نيروهاي مجموعه فراب 
مورد  مرجع  یك  عنوان  به  مي تواند 
استفاده قرار گيرد. اعتماد مدیریت به 
پروژه اي  اجراي  براي  كارشناسي  بدنه 
به این ابعاد و پيچيدگي مي تواند مرجع 
مناسبي براي مدیریت پروژه واقع شود. 

تاريخچه کار
در طرح اوليه و با توجه به گزارش 
بر  مبنی   poyry شركت  توجيهی 
صرفه اقتصادی پوشش بتنی با مبنای 
نيازی  آن  در  كه  اشالیس  طراحی 

شد  مقرر  نبود،  بتن  كردن  مصلح  به 
به  توجه  با  شود.  اجرا  بتنی  پوشش 
نيروگاه  به  متصل  آبراهه  بودن  فلزی 
باال  فلزی  پوشش  و  شفت  پایين  در 
شد  مقرر  گارد،  شير  به  اتصال  برای 
طراحی و ساخت و نصب فلزی آبراهه 
باال و پایين در پکيج هيدرومکانيك به 
شود  واگذار  هيدرومکانيك  پيمانکار 
)كه این كار انجام شد( و پوشش بتنی  
فی مابين این دو بخش توسط پيمانکار 
متخصص این امر طراحی و اجرا شود.

داليل تغيير پوشش از بتنی به فلزی
پيمانکار  انتخاب  محدودیت   .1
اصرار  بتنی:  كار  تمام شده  قيمت  و 
پيمانکار  از  استفاده  بر  مبنی  كارفرما 
یك  حداقل  كه  بين المللی  اروپایي 
نمونه انجام كار مشابه داشته باشد و 
باعث  پيمانکار  انتخاب  بودن  محدود 
شدن  ارزان تر  پيش بينی  باوجود  شد 
كار در مقایسه با انجام پوشش فلزی، 
فراب  توسط  فلزی  پوشش  اجرای 

ارزان تر انجام شود.
پوشش  در  فراب  موفق  تجربه   .2
فلزی: با توجه به تجربه موفق در طرح 

وجود  )با  سياه بيشه 
طرح  دو  تفاوت های 
اعتمادبه نفس  هم(  با 
در  كار  انجام  توانایی 

به مراتب  فراب  شركت 
باال بود.

ناموفق  تجربه   .3
پوشش بتنی در سریالنکا: 

بر  مبنی  واصله  گزارش های 
بتنی  پوشش  در  آب  نشتی 

نيروگاه  پروژه  در  قائم  شفت 
كشور  در   lower Kotmale آبي 

سریالنکا كه به تغيير پوشش شفت به 
فلزی دو سال بعد از اجرا منجر شده 
بود، سبب شد در اجراي پوشش بتنی 

شفت ابهام اساسی ایجاد شود.
پروژه:  زمان بندی  محدودیت   .4
دریافت  بتنی  پوشش  اجرای  زمان 
سال  دو  اروپایی  پيمانکار  از  شده 
با  به هيچ طریق  بود كه  برآورد شده 

زمان تعهد شده طرح انطباق نداشت.

چالش های طراحی پوشش فلزی
1. طراحی: با توجه به تغيير پوشش 

بتنی فلزي و امکان نشتی آب به پشت 

فلز 
با  شد،  مقرر 

بيرونی،  فشار  مبنای 
توجه  با  و  شود  انجام  طراحی 

به سختی های بتن ریزی پشت پوشش، 
مقرر شد، باربری بتن پشت سازه را صفر 

در نظر بگيریم.
به  توجه  با  طراحی:  محدوده   .2
این كه آبراهه و خم )bend( باال و پایين 
در محدوده كار پيمانکار هيدرومکانيك 
بود، مقرر شد، این بخش از اسکوپ كار 

شفت قائم چندمنظوره اومااويا
در فرآیند انجام بسياري از پروژه هاي بزرگ، بخش هایي از پروژه از ویژگي هاي 
خاصي برخوردار مي شود كه آن بخش ها را در سطح كشور یا حتي بين المللي خاص 
مي كند. این مساله براي شركت فراب كه انجام پروژه هاي بزرگي را دركارنامه دارد، 
بسيار تجربه شده است. یکي از این موارد در شفت قائم پروژه اومااویا است كه با 
توجه به ارتفاع 618 متري، بدون دسترسي مياني و قطر كم در قياس با ارتفاع آن 
و محدودیت هاي ارتفاعي دسترسي از باال و پایين به شفت، اجراي آن را در زمان 
حفاري، ساخت و نصب پوشش فلزي و تزریق بتن پشت پوشش فلزي بسيار خاص 

كرده است.

اشاره

مدیر تامين تجهيزات معاونت 
پروژه های نيروگاه آبی در طرح اومااویا

عباس الياسی
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شود  حذف  هيدرومکانيك  پيمانکار 
به صورت  و  ادغام  شفت  عمليات  با  و 

یکپارچه با شفت صورت پذیرد.
3. انتخاب پيمانکار طراحی: با توجه 
به اهميت كار و خاص بودن سازه در ابتدا  
از پيمانکاران معتبر اروپایی براي طراحي 

استعالم صورت 
گرفت، اما به دليل 
قيمت بسيار باال تصميم 
بر این شد، پيمانکاران ایرانی 

كار را پيش ببرند.
توجه  با  سازه:  متریال  انتخاب   .4
به تجربه سخت جوشکاری فوالدهای 
مقرر  ابتدا  در   S460 از  باالتر  گرید 
 S460 و   S355 فوالدهای  از  شد، 
با  كه  شود  استفاده  طراحی  در 
در  ضخامت  رفتن  باال  لزوم  به  توجه 
 50 از  باالتر  شفت،  پایين  ترازهای 
استاندارد  كدهای  تغيير  و  ميلی متر، 

از مبنای مخازن جدار نازک به جدار 
استيفنر  از  استفاده  لزوم  یا  ضخيم 
)سخت كننده(كه هم باعث پيچيدگی 
و هم صعوبت نصب مي شود.  طراحی 
و  فلزی  پوشش  بين  فاصله  )به دليل 
می توانست  استيفنر  شفت،  دیواره 
شد،  مقرر  شود(  مشکل زا  شدت  به 
 S690 بخشی از پوشش فلزی به گرید

تغيير كند.
قيمت  اختالف  برآورد  از  بعد 
متریال  هزینه های  كاهش  و  فوالد 
در  با  و  سازه  كلی  وزن  و  جوشکاری 
تجهيز  كه  موضوع  این  داشتن  نظر 
درهرحال   S690 با  كار  برای  كارگاه 
الزم است،تصميم برآن شد برای كل 
آبراهه از یك متریال واحد و با گرید 
مسئله  این  كه  شود  استفاده   S690
بدون  آبراهه  طراحی  نهایي شدن  به 
هرگونه استيفنر و با ماكزیمم ضخامت 

38 ميلی متر منجر شد.

انتخاب روش نصب
1. انتخاب پيمانکار طراح و سازنده 
ماشين نصب: با توجه به تجربه موفق 
توسط  طراحی شده  روبات  با  نصب 
دكتر دورعلی، این بار نيز كار به ایشان 

محول شد.
2. نصب پوشش فلزی: دكتر دورعلی 
در ابتدای امر دو روش نصب پيشنهاد 
داد: یکی نصب مرسوم از پایين به باال و 

دیگری نصب از باال پایين.

مزايا و معايب روش نصب
 از پايين به باال

- نمونه های مشابه: روش نرمال مبتنی 
بر انتقال قطعات و نفرات از باال به پایين 
مشابه  طرح های  در  روش  این  است. 
ازجمله Teesta Urga III در هند كه 

شامل دو شفت عمودی با قطر 4 متر و 
ارتفاع 659 متر است و تقریباً به موازات 
همچنين  و  می شود  اجرا  اومااویا  طرح 
مایل 550  دوشفت  با  سياه بيشه  طرح 

متری و قطر 5 متر آزمایش شده بود.
با  هم زمان  بتن ریزی  امکان   -
به  توجه  با  امر  این  نصب:  عمليات 
از بتن ریزی  مشکالت جوشکاری بعد 
می توانست مفيد باشد و دقيقا عمليات 

با پيوستگی كامل پيش می رفت.
كمتر  استرس  ظاهری:  دالیل   -
دليل  به  مونتاژكاران  و  جوشکاران 
اطمينان از این كه زیر پای كار محکم 

است.
- خطر ریزش: در این روش با توجه 
به این كه قطعات از پایين به باال نصب 
می شود، كل شفت روی سازه درحال 
خطر  و  بوده  سوار  كارگران  و  نصب 
ریزش سنگ به لحاظ ایمنی و ریزش 
آب به لحاظ صعوبت جوشکاری وجود 

داشت.
اجرای  برای  اجرا:  پيش نيازهای   -
سازه  یك  ساخت  به  كاری  چنين 
دروازه ای به بلندی لوله های موردنياز 
نصب و سازه ای در زیر جهت نگهداری 
كل قطعات نياز بود. همچنين به دالیل 
ایمنی و عدم آگاهی از وضعيت سنگ 
از حفاری، دستورالعمل تحکيم  پيش 
طرح  مشاور  سوی  از  سيستماتيك 

ارائه شده بود.

مزايا و معايب روش نصب از باال:
- عدم وجود نمونه های مشابه

- عدم امکان بتن ریزی هم زمان با 
عمليات نصب

بيشتر  استرس  ظاهری:  دالیل   -
شدن  آویز  از  طرح  دست اندركاران 

1000 تن سازه از باال به پایين.

تجربه هاي انجام اين كار با توجه به بومي كردن طراحي در ايران و انجام 
تمام عمليات ساخت و نصب توسط نيروهاي مجموعه فراب مي تواند به 
عنوان يك مرجع مورد استفاده قرار گيرد. اعتماد مديريت به بدنه 
كارشناسي براي اجراي پروژه اي به اين ابعاد و پيچيدگي مي تواند مرجع 
مناسبي براي مديريت پروژه واقع شود.
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- پيش نيازهای طرح: حفاری 
وسيع در باالی كار برای استقرار 
سازه نگه دارنده با توجه به لزوم 
حداقل  در  پایه  كردن  مستقر 

فاصله 1.5 برابری قطر حفاری
ماشين آالت:  باالتر  قيمت   -
روش،  این  در  اینکه  به  توجه  با 
تغذیه لوله ها جهت نصب از پایين 
و اعزام نفرات و تجهيزات نصب 
دو  به  می گرفت  صورت  باال  از 
دستگاه وینچ 700 متری نياز بود 

كه قيمت قابل توجهی داشتند.
به  توجه  با  طرح:  ایمنی   -
نفرات  اجرا  طول  در  این كه 
مستقر  شفت  در  كامل  به طور 
فلزی  پوشش  توسط  و  بوده 
هيچ گونه  می شدند،  محافظت 
سنگ  ریزش  جهت  از  خطری 

قابل تصور نبود.
- سرعت عمليات اجرا: این 
انتخاب  دليل  مهم ترین  مزیت 
به  توجه  با  زیرا  بود،  روش  این 
ایمنی طرح عمال طرح تحکيم 
برآوردها  در  كه  سيستماتيك 
بين یك تا دو سال كار برآورد 
بود، حذف شد. همچنين  شده 
در  نفرات  این كه  به  توجه  با 
نصب  برای  لوله  رسيدن  زمان 
بودند،  مستقر  موقعيت  در 
بسيار  عمليات  اجرای  سرعت 

باال می رفت.
در  آب:  كنترل  امکان   -
در خصوص  تصميم گيری  زمان 
این  برای  روش  این  انتخاب 
گرفته  نظر  در  اهميتی  پارامتر 
كار  اجرای  زمان  در  اما  نشد 
عمق  در  آب  نشت  به  توجه  با 
آب  انتقال  و  شفت  متری   100
عمال  پایين  به  نصب  به موازات 
آب  پاشش  از  جوشکاری 
خاصی  صعوبت  هرگونه  بدون 
كار  این  كه  شد  محافظت 
به  پایين  از  نصب  درصورتی كه 
صعوبت  می شد،  انتخاب  باال 

بسيار باالیی داشت.

چالش های اجرای کار
• صعوبت كار با فوالد انتخابی: 
با توجه به استحکام نسبتا باالی 
فوالد انتخاب شده و مشخصات 
و  آن  جوش پذیری  پيچيده 
ترک های  به  فوالد  حساسيت 
هيدروژنی عمليات رول، جوش 
و رول مجدد از صعوبت خاصی 
گوشه ای  به  كه  بود  برخوردار 
می توان  زیر  شرح  به  آن ها  از 

اشاره كرد:
- لزوم پيش گرم كردن قطعه
جوش  دمای  كنترل  لزوم   -
كه  گام های جوشکاری  بين  در 
سانتی گراد  درجه   200 از  باید 
بيشتر نشود. این موضوع باعث 
كه  جوشکاری  سرعت  می شد 
بود،  استرک ها  ساخت  گلوگاه 

تحت تاثير قرار گيرد.
عمليات  اجرای  لزوم   -
هيدروژن زدایی  یا  سوكينگ 
یا  جوشکاری  توقف  هر  در  كه 
محوطه  باید  جوشکاری  پایان 
در  ساعت   3 مدت  به  جوش 
دمای 300 درجه متوقف می شد. 
جوشکاری  در  موضوع  این 
وجود  به  توجه  با  شفت  داخل 
باعث  جوشکاری  شيفت  دو 
6ساعت توقف به علت عمليات 
توقف  ساعت   2 و  سوكينگ 
بيش ازحد  بودن  گرم  علت  به 
محيط، مجموعا 8 ساعت توقف 

در هر خط جوش می شد.
- استحکام باالی ورق، رول 
كردن و زمان بری رول قطعات 

را بسيار باال می برد.
در  استرک  - چالش ساخت 
محل سایت یا كارگاه هاي دیگر 

داخل سریالنکا یا خارج از آن
بررسی های  به  توجه  با   -
متری   10 تا   9 طول  انجام شده 
برای  لوله  طول  بهينه ترین 
نصب تعيين شد كه می توانست 
به صورت 4 قطعه 2.5 متری یا 

3 قطعه 3 متری تامين شود.
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از  خارج  در  لوله ها  ساخت   -
هزینه های  از  غير  به  سریالنکا 
ساخت لوله و حمل زمينی آن در 
دریایی،  حمل  هزینه  سریالنکا، 
رول  دستگاه  یك  خرید  معادل 
درجه یك با لحاظ نيروی موردنياز 
همراه  به  را  قطعات  كردن  رول 

داشت.
- با توجه به عدم وجود دستگاه 
خواسته های  برای  مناسب  رول 
طرح، هزینه اعالمی رول از سوی 
و  اوليه  مواد  بدون  پيمانکاران 
هزینه رول از 1.2 برابر خرید یك 
به  بيشتر  مناسب  رول  دستگاه 
هزینه  همچنين  می رسيد.  نظر 
حمل ونقل لوله ساخته شده تقریبا 
بود.  خام  ورق  حمل  برابر   7 تا   5
كه  شد  این  بر  تصميم  بنابراین 
ساخت توسط خود فراب در سایت 

انجام شود.

لزوم استفاده از ماشين آالت مدرن
محدودیت  به  توجه  با   -
مهم ترین  جوشکاری،  پارامترهای 
محدودیت، انرژی جوش مورد قبول 
در زمان جوشکاری بود كه با توجه 
به انرژی جوش در روش زیرپودری، 
كيلوگرم  مذاب ریزی 5  محدودیت 
در ساعت را برای دستگاه های نرمال 
در برداشت. این مسئله در برآورد 
دليل  به  انسانی  نيروی  هزینه های 
تطویل كار یا لزوم به كارگيری نيروی 
فضای  محدودیت  لحاظ  با  بيشتر 
كارگاهی به تامين دستگاه های روز 
 17 جوشکاری  نرخ  با  جوشکاری 
كيلوگرم مذاب در ساعت برای این 

كار منجر شد.
و  لوله ها  كم  قطر  به  توجه  با   -
تعداد جبهه های جوشکاری كنترل 
دما به وسيله شعله عالوه بر مصرف 
صعوبت  با  انسانی  نيروی  باالی 
امر  این  بود كه  خاص خود مواجه 
به استفاده از دستگاه های اتومات 
حرارتی  عمليات  و  دما  كنترل 

منجر شد.

 چالش های طراحی، ساخت، نصب و 
پايش سازه نگه دارنده:

اعمال  محدودیت  به  توجه  با 
عدم  به دليل  شفت  لبه  در  فشار 
اطمينان از تحمل سنگ مقرر شد، 
پایه ها حداقل بافاصله دو برابر شعاع 
شفت از مركز قرار گيرد كه با توجه 
به ضرایب اطمينان طراحی سازه و 
بار 1000 تنی برآوردی به علت فاصله 
10 متری فونداسيون ها، سازه بسيار 

سنگين شد.
- سنگين شدن سازه ،حجم باالی 
جوشکاری و لزوم عمليات حرارتی و 

تنش گيری را به دنبال داشت.
محدودیت  به  توجه  با   -
ساخت  و  حمل  مشکالت  زمانی، 
سازه  متریال،  تامين  همچنين  و 
در كارگاه ساخته شد كه به دليل 
پایه ها  اتصال  بودن  لوالیی  لزوم 
نگه دارنده  بدنه  و  فونداسيون  و 
لوله ها و هم محور كردن این لوالها 
بورینگ  از  استفاده  باال،  دقت  با 
الزم  كردن  هم محور  برای  پرتابل 
بسيار  را  كار  كه  می رسيد  به نظر 

پيچيده  می كرد. 
كه  لوله ها  شدن  آویز  محل   -
می كرد،  تحمل  را  بار  بحرانی ترین 
ابتدا به صورت سه الیه ورق به همراه 

هم  كه  بود  طراحی شده  استيفنر 
صعوبت باالی اجرایی داشت و هم 
حجم باالی جوش قطعه ای به صورت 

فورج تامين شد.
برآوردهای  از  اطمينان  برای   -
سازه  بحرانی  نقاط  روی  استرس 
اول  لوله  همچنين  و  آویز  محل  و 
تعدادی strain gage نصب شد كه 
متناسب با نصب هر قطعه قرائت های 
ارسال  آن جهت بررسی و تحليل 
می شد كه خوشبختانه برآوردهای 
انجام شده در روند كار و انتهای كار 
همخوانی مناسبی داشت و هيچ یك 
از تنش ها به شرایط بحرانی نزدیك 
به  مي تواند  موضوع  این  نشد.  هم 
كردن  بهينه  الگویي جهت  عنوان 
كاهش  و  نصب  سيستم  طراحي 
در  گيرد.  قرار  نظر  مورد  هزینه ها 
پایان، با توجه به كاهش 30 درصدي 
هزینه و مدت زمان اجرا نسبت به 
روش  به  منطبق  قرارداد  برآورد 
مرسوم و متداول نصب و همچنين 
با در نظر گرفتن شرایط ایمن جهت 
بدون  نصب  عمليات  )اتمام  كار، 
رخداد حادثه انساني(، مي  توان این 
روش اجرا را به عنوان الگویي موفق 
)Bench Mark( جهت به كارگيري 

آن در آینده پيشنهاد كرد.
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       كنترل نشت آب
 در تونل بلند اومااويا
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تونل ها  داخل  به  زيرزمينی  آب  نشت 
در  هم  و  اجرايی  عمليات  هنگام  هم 
متعددي  منفی  اثرات  بهره برداري،  زمان 
به همراه خواهد داشت كه در سه گروه 

تقسيم مي شوند:
• آثار داخلي: كاهش راندمان حفاري 
سيستم  نصب  راندمان  كاهش  تونل، 
نگهداري، نياز به در نظر گرفتن تمهيدات 
از  جلوگيري  و  تونل  پايداري  براي  ويژه 
و  مكانيكی  تجهيزات  به  صدمه  نشست، 
به  نياز  و  تونل  در  موجود  ماشين آالت 
فعاليت هاي  و  اضافي  تجهيزات  تامين 

جانبی براي كنترل آب و آبكشی تونل.
امور  در  اختالل  كاربردي:  آثار   •
سرويس و بهره برداري تونل در طول عمر 

مفيد آن. 
ماندن  برجا  بيروني:  آثار   •
مشكالت  و  سطحي  خسارات هاي 
افتادن  پايين  قبيل  از  زيست محيطی 
شدن  خشك  و  زيرزمينی  آب  سطح 
در  فروچاله  ايجاد  شفت ها،  و  چشمه ها 
سطح زمين، نشست سطح زمين و به تبع 
و  سطحي  سازه هاي  خوردگي  ترک  آن، 

منازل و ....
هجوم آب در قسمت هاي مختلف تونل 
بلند در طرح چند منظوره اومااويا، عالوه بر 
ايجاد مشكالت اجرايی در انجام عمليات 
زيادي  اجتماعي  مشكالت  حفاری، 
شفت ها،  در  آب  سطح  كاهش  از  ناشي 
خسارت  ايجاد  و  زمين  سطح  نشست 
به  را  روستاييان  مسكوني  خانه هاي  بر 
دنبال داشته است. شرايط زمين شناسي 
پيچيده و ناهمگن سبب شده، پيش بيني 

شرايط پيش رو بسيار دشوار و عمال غير 
اين  در  دليل،  همين  به  شود.  ممكن 
با  تونل به صورت سيستماتيك هم زمان 
با  و  با حفر چال هاي شناسايي  پيشروي 
استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي، شرايط 
تعيين  جبهه كار  جلوي  زمين َشناسي 

مي شود. 
آب  هجوم  متعدد  سوابق  به  توجه  با 
به داخل تونل همواره سعي شده، نشت 
آب به داخل تونل با انجام عمليات  تزريق 
مواد  و  سيماني  دوغاب  از  استفاده  با  و 
روش  بهترين  شود.  كنترل  شيميايي 
براي مقابله سريع با نفوذ آب، جلوگيري 
عمليات  انجام  بروز خسارات سطحي،  از 
از  قبل  )تزريق  سينه كار  در  پيش تزريق 
اجازه ورود آب به داخل تونل( است. در 
مناطقي كه به دليل شرايط زمين شناسي، 

با استفاده از پيش تزريق، نتوان نشت آب 
نظر كاهش داد، همواره  به ميزان مد  را 
عمليات تزريق پشت سر به عنوان راهكار 
كه  معنا  اين  به  اجراست.  قابل  تكميلي 
پس از عبور از زون آبدار، عمليات تزريق 
اجرا شده و تا دستيابي به حد قابل قبول 
نشت آب، ادامه مي يابد. در ادامه تاريخچه 
هجوم آب به داخل تونل و خالصه اي از 
در  شده  اتخاذ  راهكارهاي  و  تمهيدات 
كنترل  آب  هاي نفوذي به تونل بلند ارائه 

مي شود.
 Headrace Tunnel-( بلند  تونل 
HRT( از نوع تحت فشار بوده كه جهت 
فشار،  شفت  تا  دايرابا  سد  از  آب  انتقال 
حفاری و اجرا می شود. مشخصات اصلی 
آن در جدول )1( ارائه شده است. با توجه 
به طول بلند اين تونل، حفاری آن به كمك 

 Double( سپر دوبل TBM دو دستگاه
Shield TBM( انجام می شود. تا انتهاي 
سال 2018، از سمت خروجي 9165 متر 
)تا كيومتراژ 775+5( و از سمت ورودي 
2892 متر حفاري شده و حدود 2882 

متر از كل تونل باقي مانده است.
مطابق  بلند،  تونل  نگهداری  سيستم 
پيش ساخته  قطعات  نوع  از   )1( شكل 
با شكل  به ضخامت 25 سانتيمتر  بتني 
شش وجهی است. اين پوشش در مناطقی 
مناسب  پايداری  از  سنگ  توده  كه 
غير  در  می شود،  نصب  نباشد،  برخوردار 
با  تنها  بتني،  پوشش  بدون  اين صورت، 

نصب قطعه كف رها مي شود. 
مطالعات زمين شناسي در فاز 1 توسط 
 ،)Poyry( مشاركت مهاب قدس- پويري
آمبرگ  توسط شركت  فاز  و در 2  انجام 

از عوامل مشکل آفرین در حين ساخت و اجراي تونل هستند. در  به داخل تونل  نفوذي  جریان و فشار آب هاي 
تونل هایی كه باالي سطح ایستابی قرار دارند، تراوش آب به داخل آنها، به نفوذ  بارش ها و آب هاي سطحی محدود است 
كه به صورت موقتی و فصلی است، اما در شرایطی كه تونل زیر سطح ایستابی قرار می گيرد، تراوش دائمی آب همواره  

وجود دارد كه با توجه به شرایط نفوذپذیري زمين، مقدار آن كم یا زیاد است. 

اشاره

كارشناس فنی مهندسی ساختمان 
 معاونت مهندسی

اميرحسين حسينی

جدول 1.  مشخصات اصلی تونل بلند

حدود 15290 مترطول تونل

0/2 و 1 درصدشيب تونل

4/3 و 3/6 مترقطر حفاري و داخلي تونل

تمام مكانيزه با 2 دستگاه حفاري DSTBMروش حفاري تونل اصلي

قطعات پيش ساخته بتني به ضخامت 25 سانتي متر و عرض 120 سانتی مترپوشش تونل

تحت فشارنوع تونل

شکل 1.  رینگ بتنی از نوع قطعات پيش ساخته به ضخامت 25 سانتي متر با شکل شش وجهی

تجربه نگاري
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گمانه   13 شد.  تكميل   )Amberg(
و  متر  مجموع 3520  به طول  اكتشافي 
گمانه  حلقه   4 حفاري  اجراي  حين  در 
ديگر به مجموع 1200 متر حفاری شده 
دارای منشأ دگرگونی  توده سنگ  است. 
چارنوكايتي  گنايس  جنس  از  عمدتا 
فلدسپار   ،)Charnockitic Gneiss(
 Garnet Feldspar( گنايس 
 )Quartzite( كوارتزيت  و   )Gneiss

است.
با توجه به پوشش گياهي بسيار متراكم 
پيچيدگي هاي  و  سريالنكا  كشور  در 
مسير  هيدروژئولوژي  و  زمين شناسي 
تونل  از  تونل، پيش بيني شرايط پيش رو 
بر اساس مطالعات زمين شناسي سطحي، 
قابل  با دقت خوبي  و  بوده  بسيار دشوار 
تكنيك هاي  ازاين رو،  نيست.  انجام 
به صورت  پيش رو  شرايط  شناسايي 
  TSP از داخل تونل مانند سيستماتيك 
و   Tunnel Seismic Prediction
 )Probe Hole( شناسايي  گمانه  هاي 

براي   TSP روش  مي شود.  انجام 
حدود  تا  سنگ  توده  شرايط  شناسايي 
استفاده  با  سينه كار  از  جلوتر  متر   150
از تكنيك هاي ژئوفيزيك به روش لرزه اي 
انفجارهای  انجام  با  روش،  اين  در  است. 
برگشتي  موج  سرعت  تفسير  و  كوچك 
سعي مي شود، شرايط توده سنگ پيش رو 
برآورد  مكانيكي  و  ساختاري  نظر  از 
از  استفاده  با  شناسايي  گمانه هاي  شود. 
چكش چالزني تا حدود 40 متر جلوتر از 

سينه كار حفاري مي شوند.
اولين سابقه هجوم آب به داخل تونل 
بر  عالوه   ،11+160 حدود  كيلومتراژ  در 
ايجاد مشكالت اجرايی در انجام عمليات 
از  ناشي  اجتماعي  مشكالت  حفاری، 
نشست  شفت ها،  در  آب  سطح  كاهش 
خانه هاي  در  ترک  ايجاد  و  زمين  سطح 
داشت.  دنبال  به  را  روستاييان  مسكوني 
مقدار آب در برخورد با اين زون آبدار در 
ثانيه  بر  ليتر   450 از  بيش  تونل  داخل 
مقدار  اين  از  زمان  گذشت  با  كه  رسيد 

كاسته شد تا اين كه تا 15 جوالي 2015 
به  تونل  از  خروجي  تجمعي  آب  ميزان 
كاهش يافته  ثانيه  بر  ليتر   220 حدود 
توجه  با  گرفت.  خود  به  ثابت  روند  و 
اين  پيچيده  زمين شناسي  شرايط  به 
آب،  ميزان  اين  با  برخورد  عماًل  زون، 
از  نبوده و وقوع آن دور  قابل پيش بيني 
انتظار بود كه با پيشروی بيشتر دستگاه 
حفاری و درک بهتر از شرايط توده سنگ 
در  بيوتيت  ميكا،  وجود  شد،  مشخص 
درزه های  وجود  و  چارنوكنيكی  گنايس 
با بازشدگی زياد در اين محدوده، زمينه 
است  كرده  مهيا  را  تونل  به  آب  نفوذ 

)شكل 2(.
با توجه به معضالت اجتماعي ايجادشده 
براي پروژه مقرر شد، انجام تزريق پشت سر 
چه  هر   ،)Post Grouting- PG(
بود،  نياز  بنابراين  شود.  عملياتي  سريع تر 
متر  حداقل 180  ميزان  به  تونل  حفاري 
رينگ هاي  شدن  خارج  با  تا  شود  انجام 
سگمنت از پشت سيستم پشتيبان دستگاه 

و دسترسي به آنها بتوان عمليات تزريق را 
به صورت مؤثر انجام داد. در ادامه، عمليات 
حفاري سرعت گرفت و تمام فعاليت ها بر 
حفاري متمركز شد تا بتوان دستگاه را از 
محدوده عبور داد. به همين منظور، دستگاه 
متوقف   10+420 كيلومتراژ  در  حفاری 
تزريق  تكميل  شامل  تزريق  عمليات  و 
و  سگمنت  درزه هاي  بندكشي  تماسی، 
تزريق تحكيمی در دستور كار قرار گرفت. 
آب  مقدار  از  انجام شده  اندازه گيری های 
عمليات  پايان  از  پس  تونل،  از  خروجی 
كاهش حدود 80 درصدی  بيانگر  تزريق، 
آب  مقدار  به نحوی كه  بود.  آب  ميزان 
خروجی از تونل از حدود 220 ليتر بر ثانيه 
به حدود 100 ليتر بر ثانيه كاهش يافت. 
اهم آموخته هاي اين حادثه شامل موارد زير 

بوده است:
پيچيدگي هاي  به  توجه  با   •
مسير  هيدروژئولوژي  و  زمين شناسي 
آب  جريان  شرايط  پيش بينی  تونل، 
زيرزميني در پيش روي سينه كار و مسير 
تونل و پيش بينی پايداري تونل، از درجه 

اطمينان كمي برخوردار است.
عمليات  محدوديت  به  توجه  با   •
 Pre Excavation( پيش تزريق 
تونل،  اين  در   )Grouting- PEG
ماشين،  پشت سر  در  آببندي  تزريق 
موقع  به  تكميل  براي  گزينه  مؤثرترين 

پروژه است.
داخل  به  آب  هجوم  ديگر  سابقه   
در   7+130 حدود  كيلومتراژ  در  تونل 
با  آب  كه  افتاد  اتفاق  آوريل 2017   16

شکل2.  هجوم آب به داخل تونل در كيلومتراژ 11+160

شکل 3. نماي محدوده نشت آب در كيلومتراژ حدود 130+7 قبل و بعد از انجام عمليات تزریق

تجربه نگاري
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بار   20 فشار  با  ثانيه  بر  ليتر   600 دبي 
با  برخورد  از  قبل  شد.  جبهه كار  وارد 
تزريق  با  پيش تزريق  عمليات  زون،  اين 
كيلوگرم   640 و  سيمان  168تن  حدود 
و  حجم  دليل  به  كه  گرفت  انجام  فوم 
فشار باالي آب و همچنين دسترسي هاي 
انجام عمليات  براي  به جبهه كار  محدود 
پيش تزريق ناموفق بود. در ادامه تصميم 
دستگاه  كامل  عبور  از  پس  شد  آن  بر 
زون خشك  در  قرارگيري  و  محدوده  از 
عمليات تزريق پشت سر به موازات حفاري 
دستگاه  بنابراين،  شود.  انجام   TBM
كيلومتراژ  در  حفاري  متر   254 از  پس 
به  تاريخ 15 جوالي 2017  در   7+063
زون خشك رسيد. پس از پايان عمليات 
تزريق پشت سر در اين زون، از ميزان آب 
خروجي از تونل حدود 400 ليتر بر ثانيه 
 5 از  كمتر  به  آب  نشت  و  شده  كاسته 
ليتر بر ثانيه در اين زون رسيد )شكل 3(.

به موازات، مسيرهاي چالزني بر روي 
شركت  هماهنگي  با   TBM دستگاه 
سازنده از 8 به حدود 30 مسير افزايش 
عمليات  انجام  امكان  لذا  و  شد  داده 
كارايي  با  و  مؤثر  صورت  به  پيش تزريق 
و  آموخته ها  اهم  شد.  مهيا  بيشتر 
از  براي جلوگيري  اتخاذشده  راهكارهاي 

تكرار اين موارد عبارتند از:
تزريق  و  چالزني  مسيرهاي  ايجاد   •
 TBM حفاري  ماشين  روي  بيشتر 
راندمان  با  پيش تزريق  انجام  به منظور 

بيشتر
معيارهاي  با  پيش تزريق  انجام   •
با  و  متمركزتر  سريع تر،  سخت گيرانه تر، 
حجم بيشتر به منظور جلوگيري از نشت 

آب به داخل، قبل از برخورد با آن 
پشت سر  تزريق  عمليات  انجام   •
آب  كنترل  در  تكميلي  فعاليت  به عنوان 
جهت كاهش ميزان نشت آب به ميزان 

نشت مجاز در تونل
كارشناسان  و  تيم ها  به كارگيری   •

حرفه ای تزريق
با جبهه  پشت سر سريع تر،  تزريق   •
تونل  به موازات حفاري  و  بيشتر  كارهای 

در زون هاي آبدار قبل
از  استفاده  با  كارايي  افزايش   •

تجهيزات و مصالح كارآمد تر.
در  فوق  جديد  تمهيدات  اجراي  با 
سپتامبر   7 از  بلند،  تونل  تزريقات 

 2150 حدود   ،2018 انتهاي  تا   2017
شكايت  دريافت  بدون  حفاري  متر 
است.  انجام شده  اهالي  سوي  از  جديد 
عمليات  انجام  اين كه  قابل تأمل  نكته  اما 
مؤثر  تونل  پيشروي  نرخ  بر  پيش تزريق 
سخت گيرانه  معيارهاي  اعمال  و  بوده 
است  شده  آن  چشمگير  كاهش  سبب 
)شكل 4(؛ به نحوی كه از سمت خروجي، 
مصرف  ميزان  و  پيشروي  متوسط  نرخ 
سيمان در عمليات پيش تزريق، به ترتيب 
حدود 2 متر در روز و 2400 كيلوگرم بر 
ترتيب  به  ورودي  سمت  از  و  تونل  متر 
حدود 2/5 متر در روز و 1100 كيلوگرم 

بر متر تونل بوده است.
 

جمع بندي
شرايط  پيچيدگي  به  توجه  با   •
به  آب  نشت  مكانيزم  و  زمين شناسي 
پيش رو  شرايط  پيش بيني  تونل،  داخل 
به داخل، در  نشتي  ميزان آب  برآورد  و 
اين تونل بسيار دشوار و عماًل غيرممكن 
است. بنابراين بهترين روش در شناسايي 
چال هاي  حفاري  پيش رو،  آب  شرايط 
با  و  سيستماتيك  به صورت  شناسايي 

همپوشاني مناسب است.
• سريع ترين روش برای مقابله با نفوذ 
ايجاد  از  جلوگيري  و  تونل  داخل  به  آب 
مشكالت زيست محيطی و اجتماعي، انجام 
از  )قبل  در سينه كار  پيش تزريق  عمليات 

اجازه ورود آب به داخل تونل( است.

شرايط  دليل  به  كه  مناطقي  در   •
از  استفاده  با  نتوان  زمين شناسي، 
پيش تزريق از نشت آب به ميزان مدنظر 
)كمتر از نشت مجاز در تونل( جلوگيري 
پشت سر  تزريق  عمليات  همواره  كرد، 
دارد،  وجود  تكميلي  راهكار  به عنوان 
بنابراين به منظور جلوگيري از خسارات 
انجام  بر  استراتژي  بايد  سطحي، همواره 
از  قبل  تزريق  عمليات  سريع تر  چه  هر 
حفاري  از  پس  بالفاصله  نيز  و  برخورد 

باشد.
بر  پيش تزريق  عمليات  انجام   •
اعمال  و  بوده  مؤثر  تونل  پيشروي  نرخ 
كاهش  سبب  سخت گيرانه  معيارهاي 
توجه  قابل  افزايش  و  آن  چشمگير 
هزينه  حفاري تونل خواهد شد. لذا تونل 
مواجه  بيشتري  تأخيرات  و  هزينه  با 

مي شود.
سخت گيرانه  معيارهاي  اعمال  با   •
سپتامبر  از  پيش تزريق،  عمليات  براي 
 2150 حدود   ،2018 انتهاي  تا   2017
اين  در  كه  گرفته  صورت  حفاري  متر 
مدت هيچ شكايتي از اهالي ناشي از تأثير 
عمليات حفاري تونل دريافت نشده است.
به  ميزان نشت مجاز آب  الزم است   •
داخل تونل با انجام مطالعات زيست محيطی 
محدوده  در  هيدروژئولوژي  مدل سازی  و 
طرح قبل از شروع پروژه تعريف شود. اين 
نشت مجاز، معيار اصلي طراحي عمليات 

تزريق در تونل خواهد بود.

شکل 4. تأثير عمليات پيش تزریق بر نرخ پيشروي تونل بلند از سمت خروجي

در مناطقي كه به دليل 
شرايط زمين شناسي، نتوان 
با استفاده از پيش تزريق 
از نشت آب به ميزان 
مدنظر )كمتر از نشت مجاز 
در تونل( جلوگيري كرد، 
همواره عمليات تزريق 
پشت سر به عنوان راهكار 
تكميلي وجود دارد

تجربه نگاري



طرح 
چندمنظوره 

اومااويا
سدهاي پـوهـولـپوال و دايرابا 

نيروگاه 120 مگاواتي
تونل هاي انتقال آب

موقعيت
طول تونل 

بلند

طول تونل
 پاياب

اهداف

نوع 
نيروگاه

تعداد 
واحد

ظرفيت
هر واحد

اجزاي 
طرح اصلي

نوع 
توربين

جنوب شرقي كشور 
سریالنکا و 200 كيلومتري 

شرق كلمبو )پایتخت این كشور(

2 سد  پوهولپوال و دایرابا
نيروگاه 120 مگاواتي
تونل هاي انتقال آب

 زیرزميني

كمك به آبياري 5000 هکتار از اراضي كشاورزي 
منطقه خشك جنوب شرقي سریالنکا

 انتقال 145 ميليون مترمکعب آب 
 توليد 290 گيگاوات ساعت انرژي در سال

2
603/9

15/3

واحد

مگاوات
كيلومتر

كيلومتر

تونل
كوتاه 

پلتون - عمودي

PUHULPOLA DAM 
RCC DAM
HEIGHT: 35m

Oma Oya

M
ahatotilla Oya

Badula Substation

Randeniya Substation

Alikota OyaCONVEYANCE TUNNEL
LENGTH: 3.8 Km
D SHAPE SECTION
HEIGHT: 4 m

DYRAABA DAM
RCC DAM
HEIGHT: 50m

HEADRACE TUNNEL
LENGTH: 15.3 Km
DS TBM
EXCAVATION Dia.: 4.3 m

TRANSMISSION LINE
TWO CIRCUIT 132KV

LENGTH: 22Km,
66 Towers

TAILRACE TUNNEL
LENGTH: 3.5 Km
DS TBM
EXCAVATION Dia. 4.3 m

POWERHOUSE COMPLEX
2 UNITS (2x 60 MW)
PELTON TURBINE

SURGE SYSTEM
Surge Shaft, Surge Tank,

Upper & Lower Chamber
HEIGHT: 150 m

EXCAVATION Dia.: 3.7 m
RAISE BORE METHOD

PRESSURE SHAFT
HEIGHT: 618 m

EXCAVATION Dia.: 3.2 m
RAISE BORE METHOD



طول، عرض و 
ارتفاع 

پوهولپوال 

طول، عرض
و ارتفاع

سد دايرابا 

طول
خط انتقال

نوع 
ژنراتور

طول تونل
 پاياب

سد
 پوهولپوال

سد
دايرابا

ارتفاع: 35 متر
طول تاج: 174 متر

عرض تاج: 6 متر

ارتفاع: 50 متر
طول تاج: 165 متر

عرض تاج: 6 متر

150

15/33/7
22/7

متر

كيلومتر

كيلومتر

ارتفاع 
شفت فشار 

شكن

از نوع RCC- بتن غلتکي

از نوع RCC- بتن غلتکي

كارفرما: وزارت ماهاوالي و محيط زيست سريالنكا
پيمانكار EPC : شركت فراب

(PUHULPOLA)

(Dyraaba)

سنکرون - عمودي
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شبكه هاي  اندازه گيري  زيرساخت  نرم افزار 
هوشمند، شامل سه محصول اصلي به شرح زير 

است:
1 MDM -

AMI Head-End -
 User Applications -

به صورت  فوق  محصوالت  گروه  سه  هر 
كامل در داخل فراب و با منابع داخل شركت 
توليد شدند. پيش از توليد نرم افزار، فاز آناليز 
اروپايي  مطرح  محصول  چندين  و  شد  انجام 
و آمريكايي به صورت دقيق بررسي شدند. در 
مدرن  فناوري هاي  از  فوق  محصوالت  توليد 
اين حوزه استفاده  شده و تمامي استانداردهاي 
به دليل  همچنين  بوده؛  مدنظر  مرتبط  مرجع 
 )Interface( توليد ماژوالر و مبتني بر رابط
محصوالت  مجزاي  عرضه  امكان  استاندارد، 
فوق نيز فراهم شده است.  در طراحي و توليد 
قابليت هاي محصوالت  اين بخش،  محصوالت 
مشابه بررسي و تالش شده كه عالوه بر آن ها 
قابليت هاي  به عنوان  نيز  خاص  سرويس هايي 

منحصربه فرد محصوالت فراب ارائه شوند. 
يكي از پيچيدگي هاي اصلي در روند توليد 
 ،AMI Head-End محصوالت فوق به ويژه
پياده سازي پروتكل هاي مخابراتي مورد نياز براي 
تبادل اطالعات در سطوح مختلف بود. مطابق 
ايراني فعال در  آنچه توسط ساير شركت هاي 
حوزه اتوماسيون صنعتي انجام مي شود، راه حل 
پروتكل هاي  اين بخش، خريد كد  براي  ساده 
مخابراتي از شركت هاي اروپايي بود. اين موضوع 
در ابتدا بررسي شد، اما جمع بندي نهايي اين بود 
كه اين بخش نيز در داخل شركت پياده سازي 
شود، اقدامي كه تاكنون توسط ساير شركت هاي 
اتوماسيون صنعتي داخلي انجام نشده است. بر 
اين اساس و در يك كار گروهي مشترک بين 
معاونت مهندسي و معاونت برنامه ريزي و توسعه 
مورد  پروتكل هاي  فراب،  شركت  سيستم هاي 
نياز و جزييات، تحليل و پياده سازي آن ها انجام 
زيرساخت  در  استفاده  مورد  پروتكل هاي  شد. 
مقايسه  )در  هوشمند  شبكه هاي  اندازه گيري 
با ساير پروتكل هاي صنعتي(، بسيار پيچيده و 

وسيع هستند. در حال حاضر، يكي از برتري هاي 
برجسته فراب در اين حوزه، در اختيار داشتن 
كامل كد اين بخش است. بي شك خريد اين 
بخش از ساير شركت ها، چابكي فعلي را فراهم 
موجود  سياسي  شرايط  به دليل  و  نمي كرد 
محدوديت هاي زيادي ايجاد و هزينه زيادي را 

به شركت تحميل مي كرد.
توليدشده  نرم افزارهاي  حاضر،  حال  در 
نقطه  هزار  حدود 50  به  اتصال  ضمن  فراب، 
آنالين، توسط 13 شركت توزيع برق با وسعت 
جغرافيايي حدود 10 استان، از دو سال قبل در 
حال بهره برداري است. از اين ديدگاه، محصوالت 
فراب يكي از بزرگ ترين پياده سازي هاي اسكادا 
توسط  )چه  ايران  در  صنعتي  اتوماسيون  و 
توسط  اجراشده  چه  و  داخلي  شركت هاي 
سيستم  اجراي  است.  خارجي(  شركت هاي 
اسكادا با حجم داده هاي در حال تبادل و ذخيره 
در سيستم كنتورهاي هوشمند و تعداد اتصاالت 
راه دور آنالين تجربه شده در اين سيستم )حدود 
تقريباً  هم زمان(   TCP/IP اتصال  هزار   50
تابستان هاي سال گذشته  بي نظير است. طي 
متداول  بهره برداري  بر  عالوه  جاري،  سال  و 
سيستم، شركت هاي توزيع نيروي برق و توانير 
براي مديريت بار در ساعات پيك مصرف از اين 
سيستم استفاده كرده اند. تجربه اي منحصربه فرد 
هدف گذاري  بين المللي.  سطح  در  و  ايران  در 
توانير در سال جاري، مديريت حداقل 1000 
مطابق  كه  بوده  بار  پيك  ساعات  در  مگاوات 
آگاهی غيررسمی از شركت هاي توزيع نيروي 
برق و مشاهده وضعيت بهره برداري از سيستم، 
به نظر بخش بزرگي از اين هدف گذاري محقق 
شده است.  در ادامه برخي از قابليت هاي اصلي 

محصوالت فوق معرفي مي شود.

انعطاف
نرم افزار  منحصربه فرد  قابليت هاي  از  يكي 
كنتورهاي  با  ارتباط  توانايي  فراب،   MDM
هوشمند با ساختار داده اي مختلف است. براي 
اين كار كافي است تا مدل داده اي كنتور جديد 
در اختيار سرپرست فني نرم  افزار قرار گيرد تا در 

1-Meter Data Management 

رئيس بخش توليد نرم افزار پروژه های كنتورهای هوشمند

احمد علی مستوفی  

انعقاد قراردادهاي  با  شركت فراب در فروردین سال 1391، 
)فهام(  انرژي  مدیریت  و  اندازه گيري  هوشمند  فراسامانه 
توزیع  شركت هاي  پوشش  تحت  نواحي  در   ،EPC به صورت 
بازار  نيروي برق استان هاي زنجان و بوشهر به طور جدی وارد 
شركت  تعهد  اصلي  اجزاي  از  یکي  شد.  هوشمند  كنتورهاي 
مدیریت  براي  مركزي  نرم افزار  ارائه  مناقصه،  این  در  فراب 
شركت  نرم افزار  كار،  ابتداي  در  بود.  هوشمند  كنتورهاي 
و  به تدریج  اما  گرفت،  قرار  پروژه  ذینفعان  اختيار  در  خارجي 
با آشنا شدن كاربران با قابليت هاي بالقوه كنتورهاي هوشمند 
انتظارات از نرم افزارهاي این بخش بيشتر شد و با توجه به لزوم 
باكيفيت  و  به خواسته هاي كاربران در زمان كوتاه  پاسخ گویي 
این  توليد  امکان سنجي   ،1393 سال  تابستان  در  مطلوب، 
نرم افزار توسط تيمي متشکل از كارشناسان معاونت مهندسي 
وجود  با  شد.  آغاز  سيستم ها  توسعه  و  برنامه ریزي  معاونت  و 
تازه بودن و پيچيدگي موضوعات، نتيجه اعتماد شركت به این 
نرم افزاري  پایان سال 1394 راه حل  كار تيمي جواب داد و در 
زیرساخت  بومي  كامال  نرم افزار  اولين  به عنوان  فراب،  شركت 
اندازه گيري در شبکه هاي هوشمند به بازار برق كشور ارائه شد. 

MDM فراب؛ اولين نرم افزار تمام ايراني طرح فهام
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كوتاه ترين زمان، امكان ارتباط با مدل داده اي كنتور جديد فراهم شود. 
حال  آن كه رقباي شاخص در اين بازار با روش هاي پيچيده و زمان 

به نسبت طوالني اين خواسته كاربران را برآورده مي سازند.

مقياس پذيري
هر كنتور هوشمند برق حاوي اطالعات عملكردي ساعتي و روزانه 
بسياري است كه در نهايت روي سرورهاي مركزي نگهداري مي شود. 
بر  بايد سيستمي طراحي مي شد كه حجم اطالعات فراوان،  پس 
 MDM عملكرد آن تاثيري نداشته باشد. شبيه سازي كاركرد نرم افزار
با حجم اطالعات زياد )Huge Data( انجام شد و با بازنگري چندباره 

در طراحي ها به زمان پاسخ گويي دلخواه در نرم افزار رسيديم.

سيستم امن است
با توجه به ماهيت اطالعاتي كه در سيستم MDM ذخيره مي شود 
و همين طور امكان صدور فرمان به كنتورها، تضمين امنيت اطالعات 
و ارتباطات مهم بوده و جزئی جدايي ناپذير از آن است. با توجه به 
اهميت فراوان موضوع، شركت فراب طي قراردادي انجام تست نفوذ 
روي نرم افزار سيستم مركز را به شركت ثالث مورد تأييد كارفرما سپرد 
و پس از گذر از فرآيندي چندين ماهه، كاستي ها شناسايی شده و 
مجموعه اقدامات مرتبط صورت گرفت و اكنون كاربران با خيالي 

آسوده از امنيت اطالعات و ارتباطات به كار با سيستم مي پردازند.
 

هوش تجاري
هوش تجاري مجموعه توانايي ها، تكنولوژي ها، ابزارها و راهكارهايي 
است كه به درک بهتر مديران از شرايط كسب وكار كمك مي كند. با 
پياده سازي راهكارهاي هوش تجاري، اطالعات مورد نياز مديران در 
هر سطح، در لحظه و باكيفيت باال در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت. 
 ،MDM يكی از اصلي ترين اهداف شركت فراب در توليد نرم  افزار
ارائه داشبوردهاي مديريتي و مورد استفاده براي مديران ارشد حوزه 
انرژي در كشور بود. هم اكنون شركت فراب ضمن ارائه داشبوردهاي 
متنوع مديريتي، اين قابليت را ايجاد كرده كه با بهره گيري از آخرين 
فناوری هايی كه در اين حوزه مورد استفاده قرارگرفته، گزارش های 

دلخواه ديگري در اسرع وقت به سيستم افزوده شود.
 

ذخيره عملياتي، يك تجربه موفق
يكي از دغدغه هاي هر ساله شركت توانير، مديريت مصرف و كاهش 
خاموشي ها در ساعات اوج بار در تابستان است. در ابتداي هر سال، 
شركت توانير نظام نامه اي منتشر مي كند كه در آن به مشخصه هاي 
مشتركاني كه بايد در ساعات اوج مصرف همكاري داشته باشند و 
ميزان پاداش يا جريمه اي كه طبق عملكردشان خواهند داشت، اشاره 
مي شود. بر اين اساس در نرم افزار MDM فراب قابليتي تعبيه شده 
تا به سادگی پارامترهاي ساالنه نظام نامه عملياتي پيكربندی شده و با 
ثبت تفاهم نامه كلي و روزانه با هريك از مشتركان و بررسي عملكرد 
آن ها، رهنمودهاي الزم در اجراي توافق انجام شود و به همين علت، 
در پيك بار سال 1396 در كشور مقدار قابل توجهی انرژي و جمعاً به 

ميزان 2300 مگاوات صرفه جويي انجام شد.
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محققان دانشگاه صنعتي چالمرز كشور سوئد، مشغول طراحي گونه اي نو از مولكول 
هستند كه توانايی ذخيره انرژي خورشيدي را دارد.

در مجموعه اي از مقاله های منتشرشده امسال به پيشرفت طراحی روي اين مولكول 
 Energy and Enviromental Science اشاره شده كه جديدترين مورد آن در مجله

انتشاريافته است.
تيم تحقيقاتي، نخستين بار در سال گذشته طراحي اين مولكول را ارائه كردند. اين 
مولكول از كربن، هيدروژن و نيتروژن ساخته شده، به شكل مايع بوده و هنگامی كه در 
معرض نور خورشيد قرار مي گيرد، به يك ايزومر )تركيب هم فرمول با تركيب اوليه( 
به شكل  آن  تشكيل دهنده  اتم هاي  اين كه  يعني  مي شود،  تبديل  انرژي  از  غنی شده 

متفاوتي به يكديگر اتصال مي يابند.
مي توان اين ايزومر را ذخيره كرد و در مواقعي كه به انرژي نياز است، مثال در شب 

يا طي روز هاي ابري متراكم از آن استفاده كرد.

گفت:  تحقيقاتي  تيم  راهبر   ،)Kasper Moth-Poulsen( موت-پولسن  كسپر 
ما  كه  هنگامي  و  شود  ذخيره  سال   18 مدت  تا  مي تواند  ايزومر  اين  انرژي  »اكنون 
مي خواهيم اين انرژي را استخراج و استفاده كنيم بيشتر از آنچه انتظار داشتيم به ما 

گرما خواهد داد.«
تيم  كه  انرژي خورشيدي سازگار شده  در يك سيستم  استفاده  براي  ايزومر  اين 
 Molecular Solar( مولكولي  خورشيدي  گرمايي  انرژي  ذخيره  را  آن  تحقيقاتي، 

Thermal Energy Storage يا MOST( ناميده اند.
اين گروه همچنين يك كاتاليزور طراحي كرده اند كه آزادسازي انرژي ذخيره شده 
را كنترل مي كند و به عنوان يك فيلتر عمل مي كند كه ايزومر مايع از ميان آن عبور 
كرده و با ايجاد يك واكنش مولكول را تا 63 درجه سانتی گراد گرم مي كند. اين واكنش 
هم زمان مولكول را به شكل اوليه آن بازمي گرداند و مي توان از آن دوباره در سيستم 

گرمايشي استفاده كرد.
محققان، يك كلكتور گرمايي خورشيدي براي اين فرآيند طراحي كرده اند، كه به 
عمل  ماهواره  بشقاب  يك  بسان  آن،  مركز  در  لوله  يك  با  مقعر  بازتابنده  يك  شكل 
مي كند، مسير خورشيد را دنبال كرده و اشعه هاي آن را در يك نقطه متمركز مي سازد.

ذخيره انرژي خورشيدي
 با مولكول هاي طراحی شده جديد
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قطر روتر )متر(توان نامي )مگاوات(مدلرديف

1MHI Vestas V164-9.5MW9.5164

2Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD8167

3Goldwind GW154 6.7MW6.7154

4Senvion 6.2M1526.15152

5GE Haliade 150-6MW6150

6Ming Yang SCD 6.06140

7Doosan WindS5005.5140

8Hitachi HTW5.2-1365.2126-136

9CSIC Haizhuang H151-5.0MW5151

10Adwen AD 5-1355135

سيستم MOST در يك چرخه عمل مي كند، با كلكتور گرمايي خورشيدي كه از 
نور خورشيد انرژي مي گيرد و در دماي اتاق )دماي معمولي( ذخيره مي شود تا اتالف 
كاتاليزور جريان  ميان  از  مايع  ايزومر  باشد،  نياز  انرژي  به  وقتي  انرژي حداقل شود. 
مي يابد و گرم مي شود. اعضاي گروه تحقيقاتي معتقدند: »اين اثر گرمايشي مي تواند 
در سيستم هاي گرمايشي خانگي مورد استفاده قرار گرفته و يك فرآيند بدون انتشار 
آلودگي را ارائه كند. با توجه به آن كه مايع مي تواند براي استفاده دوباره به بام فرستاده 
شود، اين روش به مولكول نيز آسيب نمي رساند و اين يعني مي تواند در تمام طول 
سال در يك چرخه مورداستفاده قرار گيرد. با اين حال هنوز اين سيستم ها بايد يكپارچه 
شوند تا يك سيستم منسجم را تشكيل دهند.« موت ـ پولسن مي گويد: »هنوز راه 
زيادي باقی مانده است و ما تنها به سيستمي دست يافته ايم كه مي تواند كار كند. حال 
بايد مطمئن شويم كه همه چيز به صورت بهينه طراحي مي شود.« او افزود:  »گروهش 
اميدوارند كه به افزايش دماي حداقل 110 درجه سانتی گراد دست يابند، همچنين 

پيش بينی مي كنند كه اين فناوري تا دهه آينده به بهره برداري تجاري برسد.«

معرفي بزرگترين توربين بادي فراساحلي دنيا
توربين  دانماركي  سازنده   ،)MHI Vestas Offshore Wind( ويند  آف شر 
ام اچ آي وستاس كه در سال 2014 با ادغام دو شركت وستاس ويند سيستمز و صنايع 
سنگين ميتسوبيشي تأسيس شده، راه اندازي توربين بادي 10 مگاواتي اش را اعالم كرد. 

او معتقد است: »اين توربين نقطه عطف اصلي در صنعت انرژي باد فراساحلي است.«
توربين جديد 10 مگاواتي V164-10.0 MW، كه سه شنبه 25 سپتامبر 2018 در 
گلوبال ويند ساميت )Global Wind Summit( هامبورگ نصب شد، بزرگ ترين 
توربين در جهان است، كه قطر روتر آن 164 متر، هر پره آن 80 متر طول و 35 تن 
وزن دارد. ناسل آن 390 تن وزن، 20 متر طول، 8 متر عرض و 8 متر ارتفاع دارد 
توربين در كل  پايه نصب مي شود. مساحت جاروب شده  از  متر  ارتفاع 105  در  كه 
21.124 مترمربع و ارتفاع كل آن از پايه تا نوک حدود 187 متر است. اين مدل با 
ارتقاي گيربكس و كمي بهبود در سيستم هاي مكانيكي و برقي مدل قبلي آن شركت 
V164-9.5 MW طراحی شده است. بر اساس اعالم شركت مذكور اين مدل توربين 

اكنون آماده فروش است.
هر توربين توان مورد نياز را براي 5.977 منزل آلماني تأمين مي كند. اين فناوري 
مفيد 25 سال  عمر  با  ثانيه  بر  متر  تا سرعت 10  باد  با  در محل هايی  كاركرد  براي 

طراحی شده است.
توربين  »اين  گفت:  الرسن  هويد  توربن  وستاس،  شركت  فناوری  اصلي  مسئول 
فراتر  واقع  در  و  ماست  تفكر  معمول  محدوديت های  پذيرش  عدم  بر  اثبات  بهترين 

از تصورات ماست. ما از چالش هاي طراحي اين مدل استقبال كرده ايم.« اين طراحي 
جديدترين سري توسعه يافته در صنعت انرژي بادي است كه به صورت پيوسته جاي 
پاي خود را به عنوان يكي از پربازده ترين و قابل اعتمادترين منابع توليد انرژي محكم 
مي كند. بر اساس اعالم آژانس بين المللي انرژي تا سال 2027 انرژي باد بزرگ ترين 
منبع انرژي اروپا خواهد شد. اين سياست گذاری اهميت توسعه اين مدل هاي بزرگ 
توربين را مشخص مي كند. شركت انرژي هاي تجديدپذير GE نيز برنامه ريزی كرده 
 12 MW Haliade-x يك توربين عظيم بادي را توليد كند. توربين 12 مگاواتي مدل
به زودی تا سال آينده ميالدي براي رونمايي نصب می شود كه در آن صورت، بزرگ ترين 

توربين بادي جهان خواهد شد.
https://www.windpowermonthly.com/10- وب سايت  اعالم  اساس  بر 
biggest-turbines 10توربين بزرگ بادي در جهان به ترتيب در جدول زير آمده اند:

به اين ترتيب، مدل جديد، مكان نخست را به خود اختصاص خواهد داد و جايگزين 
مدل V164-9.5MW خواهد شد.

Scarlett Evans برگردان از نوشته
 منبع:

https://www.power-technology.com/news/newly-designed-molecule-help-store-
solar-power
https://www.power-technology.com/news/mhi-vestas-unveils-10-mw-wind-turbine/

دانشگاه صنعتي چالمرز كشور سوئد  )MHI Vestas( ام اچ آي وستاس
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3- معرفي سازه ACC  نيروگاه سيکل تركيبي داالهو:
اطالعات طرح مذكور در پروژه نيروگاه سيكل تركيبي 

765 مگاوات داالهو به شرح زير است:
      8 m : Steam duct قطر لوله

90 m : top deck طول عرشه
   75 m : top deck عرض عرشه

 ) 4x4 ( تعداد پايه هاي بتني: 16  عدد
مقطع ستون هاي بتني به صورت مربعي توخالي با ابعاد: 

2(m)x2(m)
    8.5(m) * 8.5 (m)فونداسيون به ابعاد

25 m :فاصله حدودي پايه ها از يكديگر
  25 m : top deck ارتفاع تراز
  10.2 m : wind wall ارتفاع

  35 m : A-Frame ارتفاع كل سازه تا تراز روي
6x7 :تعداد فن ها
10 m :قطر فن ها

حجم بتن مصرفي در پايه ها و فونداسيون:
3000 m3

500 ton :تناژ آرماتور مصرفي

top deck: 2500 ton تناژ اسكلت فلزي مربوط به
  

ACC 4- اجراي ستون هاي بتني
نيروگاه داالهو

نيروگاه   ACC بتني  ستون هاي  اجراي  منظور  به 
داالهو از قالب هاي باالرونده شركت PERI ساخت كشور 
از اين  آلمان استفاده شده است به نحوي كه سه ست 
قالب ها براي اجراي 16 عدد ستون بتني مطابق با برنامه 

زمان بندي تهيه شده است.
4-1- مشخصات قالب باالرونده و نوع رویه

همچون  قطعاتي  از  متشكل  شده  استفاده  قالب 
پشت بنـدهاي مشبك چوبي، پشت بنـدهاي فوالدي با 
رنگ كوره اي و ديـگر ملحقات است. نوع رويه قالب به 
جهت دستيابی به كيفيت مناسب سطح بتن در هر دو 
سطح داخلي و خارجي از  پالی وود با روكش رزين فنول 

استفاده شده است.
براي  قالب  تحتاني  و  فوقاني  تراز  در  پلتفرم  عدد  دو 
باز و بست  باز و بست قالب، نصب قفسه آرماتور  تردد، 

مهارها روي قالب پيش بيني شده است.

5- روش اجرا
زمان بندي  برنامه  مطابق  اجرا،  پيشروي  منظور  به 
نياز بود كه قفسه آرماتور به صورت پيش ساخته تامين 
شود. به همين منظور، يك فونداسيون شابلون اجرا شد تا 
قفسه هاي آرماتور بر روي آن بافته شود. شكل 12، تصوير 
فونداسيون شابلون را نشان مي دهد. نوع سيستم قالب ها 
اين امكان را فراهم مي كند كه يك ليفت 3 يا 4 متري در 

يك مرحله بتن ريزي شود.
قالب ها 2 ويبره متقارن در گوشه ها دارند كه پس از 
بتن ريزي به وسيله كمپروسور بادي ارتعاش الزم را فراهم 
مي كنند. در بعضي از موارد نيز از ويبراتورهاي قلمي نيز 

استفاده مي شود.
شده   انتخاب  نحوي  به  ستون ها  بتن  اختالط  طرح   
كه بتن از قابليت كارايي و پمپ پذيري مناسبي برخوردار 

باشد.
براي افزايش كارايي و كسب مقاومت اوليه مورد نياز 
جهت بازكردن قالب ها از افزودني ابر روان كننده استفاده 

شده است.

شکل 11- اجراي قفسه آرماتور بر روي شابلون

شکل 13- تامين نردبان دسترسي

شکل 12- نمایي از قالب باالرونده

شکل 14-  نمایي از قالب بندي ست اول ستون

نشريه شماره 61 | آذر و دی 1397 40



41

هنر فرابي ها

نكيسا محضري، كارمند فنی شركت 
از  را  آثارش  از  نمايشگاهي  فراب، 
روز  هفت  مدت  به  آذرماه  شانزدهم 
اين  كرد.  برگزار  آتش زاد  نگارخانه  در 
مخاطبان  خوب  استقبال  با  نمايشگاه 
همراه بود و تعدادي از آثار اين هنرمند 
در اين نمايشگاه به فروش رفت. متني 
از  مختصري  مي خوانيد  ادامه  در  كه 
انتخاب  چرايي  و  ايشان  بيوگرافي 

موضوع براي نمايش آثارش است.
از سال 1375 كار طراحي سياه قلم را با 
استاد اكبري شروع كردم و به طور حرفه اي 
از سال 1392 زير نظر ماني غالمي، يكي 
طراحي  كار  نقاشي،  در  به  نام  اساتيد  از 
از مدل زنده را ياد گرفتم و در  سياه قلم 
با قلم فلزي و ماژيك  ادامه مسير، طراحي 

 طراحي، مداد رنگي و اكلريك را به صورت 
حرفه اي كار كردم. در سال 1395 زير نظر 
رامتين علوي، يكي از هنرمندان به  نام اين 
سماع  رقص  تابلو  اولين  طراحِي  عرصه، 

خطاطي  و  نقاشي  تلفيق  كه  را 
نقاشي  اين  كردم.  شروع  بود، 
و  گرفت  نام  و جان«  بعد ها »دل 
آغازي شد براي تالش يك ساله و 
شكل  گيري نمايشگاه »شهرِ جان«. 
از دوره نوجواني با مثنوي موالنا و 

ديوان شمس تبريزي آشنايي داشتم، شايد 
عشق«  »ملت  كتاب  خواندن  گفت  بتوان 
براي  شد  انگيزه اي  اخير  سال هاي  در 
آنجاكه  از  سماع گران.  تصويركشيدن  به 
رقص سماع براي من نشان گردش دوران 
است،اين گردش با تغييراتي تلخ و شيرين 

انسان در  همراه  است كه ايستادگي يك 
كه  تكاملي  به  را  آن  مي تواند  مسير  اين 
اين  در  و  برساند  است،  او  دلخواه  نتيجه 
كند،  فكر  هدفش  جز  چيزي  به  اگر  راه 
اين  مي شود.  لغزش  دچار  قطعاً 
است  تابلو  هفت  شامل  مجموعه 
را  سماع گران  تكامل  سير  كه 
نشان مي دهد. اولين تابلو در اين 
عاشقان«  »نواي  نام  به  مجموعه 
با  كه  است  سماع گراني  تصوير 
نوازندگي، مدح و ستايش خداوند، روح خود 
را براي سماع آماده مي كنند . همچنين در 
به تصوير  را  انسان  روح  تكامل  روند  ادامه، 
نام »آراِم  به  تابلوي هفتم  با  كشيده ام كه 
مجموعه  اين  است،  آخر  سالم  كه  جان« 
نام  به  تابلوي ششم  در  مي رسد.  پايان  به 

به  چوب  نازك برِي  تلفيق  با  »شهرِ جان« 
است.  شده  بخشيده  پويايي  زندگي  تابلو 
در اين تابلو، دو گنجشك به تصوير كشيده 
شده؛ گنجشك نمادي از ايستادگي و عشق 
در عين كوچكي است، مانند يك انسان در 
برابر كل هستي. اين تابلو نشاني از اعتقاد 
سماع گران به هستي انسان به عنوان رابطي 
از آسمان به زمين است. پر مخاطب ترين اثر 
در اين مجموعه »آرامِ جان« بود. علت اصلي 
آن آرامش القا شده به مخاطب و زنده بودن 
تصوير است. تصويري كه در آن سماع گر 
در گذشته خود تيرگي را پشت سر گذاشته 
و در مقابل، روشنايي را مي بيند. در طول 
اين نمايشگاه همكارانم در مجموعه فراب 
با استقبال گرم خود همراه من بودند كه 

به نوبه خود قدردان اين همراهي هستم. 

دختربچه  دو  از   ،1397 آذرماه   23 جمعه  روز  را  عكس  اين 
بندرعباسي در كنار ساحل نيلگون خليج فارس گرفتم. اين دو دختر 
با نگاهي به دوردست، در حال ساختن »آب انبار« هستند. خوشبختانه 
كودكان ما نيز ارزش و اهميت حفظ منابع ارزشمند آب را به خوبي 

احساس كرده اند.
مهرداد مرادي
رئيس بخش پشتيباني پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس

شهرجان

مردمان سر رود
آب را مي فهمند...

نمايشگاه آثار نقاشي نكيسا محضري
در نگارخانه آتش زاد برگزار شد
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سفرگردي با فرابي ها

خردادماه سال جاری به همراه یکی از 
دوستانم، وحيد شيخ االسالمی، تصميم 
گرفتيم تا محدوده رشته كوه زاگرس و 
مناطق كردنشين را ركاب بزنيم؛ یعنی 
از شهر اروميه تا كرمانشاه كه عالوه بر 
دیدن مردم و شهرهاي منطقه، چالش 
سایکل توریست را با عبور از گردنه های 

كوهستاني تجربه كنيم.

نكته  های اساسي در سايكل توريست
بر  عالوه  دوچرخه  با  سفر  براي 
دوچرخه سواری،  كافي  تجربه  داشتن 
انجام  قبل  از  بررسی ها  یکسري  باید 
نوع  ركاب زنی،  مسير  جمله  از  شود؛ 
جاده و شيب مسير، فاصله بين شهرها، 
لوازم  منطقه،  هوایي  و  آب  شرایط 
موردنياز سفر و در نهایت، هماهنگي با 
پليس راه  و  فدراسيون دوچرخه سواری 
لباس  سفر،  در  همراه  لوازم  استان ها. 
پخت وپز،  وسایل  دوچرخه سواری، 
نظافت  لوازم  كيسه خواب،  و  چادر 
شخصي و ... كه وزن تقریبي آن حدود 
وزن  احتساب  با  و  بوده  كيلوگرم   30
می شود.  قابل توجهی  وزن  دوچرخه، 
تمرینات  نيازمند  بار  این  با  ركاب زنی 
سنگين دوچرخه سواری پيش از انجام 

سفر است.
پس از انتخاب مسير و بررسي شيب 
با كمك سایت های مرتبط، مسير برنامه 
كردیم. برآورد  كيلومتر   1000 حدود  را 
و  مسير  بودن  كوهستاني  به  توجه  با 
 120 ركاب زنی  متوسط  گرفتن  نظر  در 

كيلومتر در روز برنامه را براي 8 روز به 
شرح زیر هماهنگ كردیم و با هواپيما 
بود،  مسير  ابتداي  كه  اروميه  شهر  به 

عزیمت كردیم.

اروميه-نقده، دره زيباي شهدا
ركاب زنی را از جاده زیباي دره شهدا، 
به سمت اشنویه شروع كردیم. این دره 
رودخانه  و  فراوان  آب  داشتن  به دليل 
پرآب، سرسبز و محل  تفریح آخر هفته 
ساكنين شهر اروميه بود. بعد از حدود 110 
تاریخي  به روستاي  كيلومتر ركاب زني 
حسنلو كه در مجاورت شهر نقده بود، 
قدمتي  تاریخي حسنلو،  تپه  رسيدیم. 
اشياي  دارد.  سال  هزار   4000 از  بيش 
بی نظيری از آن كشف شده كه تعدادي 
از آن ها در موزه ملي تهران قابل مشاهده 
است. بعد از دیدن تپه حسنلو به شهر 
مجموعه  در  را  شب  و  برگشتيم  نقده 
ورزشي نقده گذراندیم. استحمام، پختن 
شام و شستن لباس ها، یکي از كارهاي 
توریست  سایکل  برنامه های  در  ثابت 
در  به دليل  بعضی اوقات  البته  كه  است 
مجبور  شاید  گرم  آب  نبودن  دسترس 
می شوید چند روزي را بدون استحمام 
از لباس های تميز جایگزین  و استفاده 

سپري كنيد.

نقده- پيرانشهر، ورود به خاك
 اقليم کردستان عراق

 فردا صبح شهر را به قصد پيرانشهر 
عبور  با  كه  اميد  این  به  كردیم،  ترک 
كردستان  اقليم  وارد  تمرچين  مرز  از 
عراق شویم و دوباره از مرز باشماق به 

ایران برگردیم. پس از رسيدن به شهر 
سيم كارت  و  دینار  تهيه  پيرانشهر، 
عراقي و ركاب زنی در گردنه بسيار تند 
تمرچين و انجام تمام تشریفات اداري 
و پرداخت هزینه های مربوط، متاسفانه 
در آخرین لحظه به دالیل نامعلوم، تنها 
داده  ما  به  دوچرخه  بدون  ورود  اجازه 
شد، كه با برنامه ما همخواني نداشت و 
به ناچار به پيرانشهر برگشتيم. ناهار را 
در یك رستوران داخل شهر خوردیم و 
از مردم محلي در خصوص  نفر  با چند 
رشادت های مردم منطقه در سال آخر 
جنگ كه با دست خالی در مقابل لشکر 
بودند،  ایستاده  حسين  صدام  مجهز 
 40 حدود  آن،  از  پس  كردیم.  صحبت 
حركت  سردشت  سمت  به  كيلومتر 
روستاي  یك  درون  را  شب  و  كردیم 
بين مسير، مهمان یکي از خانواده های 

خونگرم روستا شدیم.

پيرانشهر- سردشت
زيباترين مسير رکاب زنی

سمت  به  را  خود  مسير  صبح  فردا 
سردشت ادامه دادیم. بدون شك مسير 
پيرانشهر به سردشت، یکي از زیباترین 
مسيرهایي است كه می توان ركاب زد. 
جاده ای  بلوط،  بکر  و  انبوه  جنگل های 
آرام و كوهستاني و منظره های بی بدیل 
به  مسير  این  زیبایي  زاگرس.  منطقه 
و  مسير  سختي  تمام  كه  بود  حدي 
ركاب زنی در شيب های تند با بار سنگين 
دوچرخه را فراموش كرده بودیم. عالوه 
بود و در  از تاكستان  پر  بر آن، منطقه 
بين راه، نوعي از آب انگور به  نام ميوژ 

را كه از مویز تهيه می شد، خوردیم كه 
رسيدن  از  بعد  داشت.  استثنایي  مزه 
را  دوچرخه  زیبا،  بسيار  سردشت  به 
به  ماشين  یك  با  و  گذاشتيم  شهر  در 
یعنی  ایران،  آبشار  پرآب ترین  دیدن 
شلماش  آبشار  رفتيم.  شلماش  آبشار 
در فاصله 20 كيلومتري شهر و در یك 
كوهستاني  تند  شيب های  با  منطقه 
قرارگرفته بود كه دارای سه شوت آب و 
ارتفاع تقریبي 200 متر بود. اطراف آبشار 
فضاي مناسبي براي شب ماني بود، ولي 
ازآنجا  كه دوچرخه ها را در شهر گذاشته 
در  را  شب  برمی گشتيم.  باید  بودیم، 
یکي از مجموعه های ورزشي سردشت 
این  در  اقامت  براي  البته  گذراندیم. 
مجموعه ها از قبل و از طریق فدراسيون 
را  الزم  هماهنگی ها  دوچرخه سواری 

انجام داده بودیم.

سردشت-بانه، جاده خاکي
و شب ماني در روستاي مرزي

صبح زود مسيرمان را به سمت بانه 
ادامه دادیم برای رسيدن به این مسير، 
منطقه  سردشت،  سد  زیباي  دریاچه 
ركاب  را  بی نظير  و طبيعت  كوهستانی 
زدیم. در بين راه به یکباره باران شدیدي 
گرفت كه به اجبار زیر یکي از درختان 
آمده  دست  به  زمان  از  و  گرفتيم  پناه 
براي دم كردن و خوردن قهوه استفاده 
كردیم. بعد از بند آمدن باران به مسير 
خود ادامه دادیم و پيش از ظهر به بانه 
رسيدیم. تصميم گرفتيم كه مسير خود 
ادامه دهيم، مسير  را به سمت مریوان 
اصلي از شهر سقز می گذشت، ولي براي 

كرمانشاه بهاروميهركاب زنیكوهستاني
كارشناس فنی- معاونت مهندسي

رضا حضرتي
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نقشه  بررسي  با  مسير،  كردن  كوتاه 
یك مسير فرعي پيدا كردیم كه حدود 
50 كيلومتر از مسافت را كم می كرد. 
خارج شده  بانه  از  كيلومتر   40 حدود 
آسفالت  جاده  به یك باره  كه  بودیم، 
ماشين های  شد،  خاكي  جاده  و  تمام 
شاسی بلند كه بار قاچاق را از این جاده 
فراواني  گردوخاک  می كردند،  جابجا 
شيب  كنار  در  كه  بودند  كرده  ایجاد 
تند مسير، ركاب زنی را بسيار سخت و 
كند كرده بود. در نهایت، حدود ساعت 
تنی  و  شدید  خستگي  با  شب،   8
روستا  یك  به  كثيف  بسيار  و  خاكي 
رسيدیم. از طرفي خط گوشی همراه 
آنتن نمی داد و نمی توانستيم به كسي 
در  روستا  هستيم.  كجا  دهيم  اطالع 
فاصله 4 كيلومتري با مرز قرار داشت 
كه یك پاسگاه مرزي هم درون روستا 
واقع بود. با صحبت با مردم محلي، قرار 
مدرسه  حياط  داخل  را  شب  كه  شد 
روستا چادر بزنيم. از آن شب هایی بود 
كه باید بدون استحمام می گذراندیم. 
كه  مرزبانان،  شب   10 حدود  ساعت 
فکر می كردند فردي غریبه به مدرسه 
آمده و به نوعی تهدید نظامي هستيم، 
با پوشش نظامي و كامال مسلح سراغ 
بود،  نوع خود جالب  آمدند كه در  ما 
سپس یکسري نکات امنيتي و ایمني 

را به ما گوشزد كردند و رفتند.

بانه- مريوان، درياچه زريوار
به دليل نداشتن مواد خوراكي كافي، 
صبح زود و بدون خوردن صبحانه جاده 
خاكي را ادامه دادیم كه پس از حدود 30 
كيلومتر وارد جاده آسفالت در نزدیکي 
كه  كلبه ای  در  و  شدیم  بسطام  شهر 

براي صرف صبحانه  بود  راه  بين  در 
ایستادیم. آنجا نوعي نان خوشمزه به 
 نام كالنه كه شبيه نان تافتون بود و 
با روغن و سبزي محلي تهيه می شد، 
خوردیم. در این مسير، ماشين ها با 
سرعت سرسام آور و بسيار خطرناک 

رانندگي می كردند، به همين دليل باید 
بااحتياط زیادي ركاب می زدیم. حوالي 
باراني  ساعت 2 ظهر بود كه به یکباره 
سيل آسا گرفت و ازآنجا  كه در مسير 
هيچ سایباني نبود، مجبور شدیم زیر 
باران ركاب بزنيم كه البته عالوه بر خيس 
شدن و احساس سرماي شدید، در نوع 
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خود تجربه و لذت خاصي هم داشت.
 حوالي غروب به شهر مريوان رسيديم 
بسيار  درياچه  ديدن  به  توقف  بدون  و 
از  اين درياچه يكي  رفتيم.  زريوار  زيبای 
بزرگ ترين درياچه های طبيعی ايران است 
كه از طريق چشمه های زيرزمينی تغذيه 
آن  آب  رودخانه ای  هيچ  يعنی  می شود، 
را تامين نمی كند، بعد از مشاهده غروب 
ورزشي  مجموعه  به  درياچه  در  دل انگيز 
آنجا  كه  از  و  رفتيم  مريوان  شهر  بزرگ 
دو روز بود، استحمام نكرده بوديم، براي 
در  كه  شهر  بزرگ  استخر  به  ريكاوري 

نكته  رفتيم.  بود،  اقامتگاه مان  مجاورت 
زنده بودن  سر  مريوان،  شهر  توجه  جالب 
مردم بود كه در كوچه و خيابان، بازی های 
دوران كودكي مثل تيله بازی و ... را انجام 

می دادند.

منطقه اورامانات
 و روستاهاي کوهستاني

صبح مسير خود را به سمت اورامانات 
بسيار  گردنه های  با  مسيری  كرديم؛  آغاز 
روستای  هفت  شامل  اورامانات  سنگين. 
هر  كه  است  توريستی  و  گردشگری 

جلب  خود  به  را  زيادی  گردشگران  ساله 
بدنه  روي  روستاها  گرفتن  قرار  می كند. 
كوهستان و عبور رودخانه پر آب در بين 
دره كوهستاني كه به سد هجيج منتهي 
ايجاد  را  زائدالوصفی  زيبايي  می شد، 
روستا  تمامي  در  كرديم  بود. سعي  كرده 
لحظاتي توقفي داشته باشيم و در نهايت، 
در روستاي نوين و در يك خانه روستايي 
شب را مانديم. صبح روز بعد مسير خود 
را برای ديدن چشمه هجيج ادامه داديم. 
روستايي  مجاورت  در  كه  هجيج  چشمه 
به همين نام قرار دارد، بزرگ ترين چشمه 

ايران محسوب می شود كه به دليل احداث 
سد در همين منطقه، خروجي چشمه را 
تغيير داده و به ارتفاع باالتري آورده بودند 
كه خروجي چشمه درون درياچه پشت سد 
غرق نشود. خروجي آب چشمه به حدي 
بود كه صداي آب به راحتی از يك كيلومتر 
دورتر هم شنيده می شد. بعد از آن به مسير 
خود ادامه داديم و پس از عبور از گردنه های 
تند شهر نودشه به بلندترين نقطه ارتفاعي 
مسير خود، در ارتفاعات باالي كوهستاني 
رسيديم. برای رسيدن به پاوه بايد از جاده 
نوسود می گذشتيم. به همين علت تصميم 
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گرفتيم تا نقطه صفر مرزی ايران را درون 
اين شهر ببينيم و پای صحبت مردم نوسود 
در خصوص اتفاق هايی كه در زمان جنگ 
و يك سال اشغال شهر توسط رژيم بعث 
در  بنشينيم.  بود،  افتاده  منطقه  اين  در 
تربيت بدنی  مركز  با  پاوه  نزديكی های 
به  كه  گرفتيم  تماس  اقامت  براي  شهر 
پذيرش  از  رفاهي  امكانات  نداشتن  دليل 
يك  بين،  همين  در  كردند،  ما خودداري 
دوچرخه سوار پاوه ای ما را در مسير ديد و 
ما را براي اقامت به منزل خود دعوت كرد. 
شب را مهمان اين خانواده دوست داشتني 

شديم و پس از صرف شام به گشت وگذار 
در اين شهر زيبا پرداختيم و با مردم محلي 
و  فعاليت های شهيد چمران  در خصوص 
صحبت  پيكارجو  كردهاي  درگيری های 

كرديم.

پاوه –کرمانشاه، قطعه پاياني مسير
صبح زود پاوه را به قصد كرمانشاه ترک 
كرديم، در بين مسير به ديدن غار قوري 
آسان سازی  براي  متأسفانه  رفتيم.  قلعه 
تردد گردشگران داخل غار، بافت طبيعي 
غار با سنگ چيني و گذاشتن هندريل و... 

كه  بود  شده  زيادي  تغييرات  دستخوش 
ازدست داده  را  بكر خود  و  حالت طبيعي 
يا  كفي  جاده  مسير،  از  قطعه  اين  بود. 
مسير  دليل  همين  به  بود،  سرپاييني 
حدود 150 كيلومتري تا كرمانشاه را قبل 
از  بعد  نهايت  از غروب ركاب زديم و در 
طول  در  ركاب زنی  كيلومتر  هزار  حدود 
رسيديم. همان شب  كرمانشاه  به  روز   8
استحمام  كرمانشاه  ورزشي  مجموعه  در 
و  وسايل  بسته بندی  از  پس  و  كرديم 
خوردن دنده كباب های مشهور كرمانشاه، 
شبانه با اتوبوس به سمت تهران بازگشتيم.

خروجي آب چشمه به 
حدي بود كه صداي آب 
به راحتی از يك كيلومتر 
دورتر هم شنيده می شد. 
بعد از آن به مسير خود 
ادامه داديم و پس از 
عبور از گردنه های تند 
شهر نودشه به بلندترين 
نقطه ارتفاعي مسير 
خود، در ارتفاعات باالي 
كوهستاني رسيديم. 
برای رسيدن به پاوه 
بايد از جاده نوسود 
می گذشتيم
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معلم،  معناي  به  كردي  زبان  در  )ماموستا  »ماموستا«  كتاب 
مدرس و استاد است(، شرح زندگي و خاطرات ماموستا »مال قادر 
قادری« )متولد 1327(، امام جمعه پاوه و از شخصيت هاي نامدار 
اورامانات است. اين كتاب حاصل بيش از 200 ساعت مصاحبه و گفت و گوي 
حضوري و تلفني »علي رستمي« با مال قادر قادري است كه وي خاطراتش را 
از دوران خردسالي تا سال هاي اخير و مسئوليت هايي كه به عنوان امام جمعه، 
در شهرستان   ... و  بنياد شهيد  رئيس  )ره(،  امام خميني  امداد  رئيس كميته 

مرزي پاوه داشته، روايت كرده است.
قادري بر اين باور است: »هر قومی كه تاريخ نداشته باشد، قوم ُمرده است و 
هر تاريخی نيز درست بيان نشود، تاريخ تحريف شده است. ما در خاطره هايمان 
واقعيت ها را می گوييم و  به اضافه گويی نيازی نداريم. هنوز دشمن با ما آتش بس 
نكرده است و 38 سال است درگير جنگ هستيم... خون شيعه و سنی در هشت 

سال دفاع مقدس در كنار هم ريخت.

 شب گذشته، فيلم نحوه شهادت شهيد حججی را ديدم و دچار اضطراب 
را  دارند و سر مسلمان  ادعای مسلمانی  شدم. تعجب كردم چگونه داعشي ها 
می برند و اهلل اكبر می گويند، با اين اهلل اكبر متوجه شدم، اهلل اكبر دروغين هم 

وجود دارد.
تببين اهلل اكبر دروغين، از اهلل اكبر واقعی وظيفه ما علماست. هر مسجدی و 
هر اهلل اكبری، اهلل اكبر نيست. شيعه و سنی در كنار پيامبر )ص( هستند و جبهه 
مخالف آنها ابوسفيان است ... غرب كشور برای انقالب زحمت زيادی كشيده  
و اين موضوع را به مقام معظم رهبری نيز منتقل كرده ام. به ايشان گفتم ما 
فرزندان، باغ و كشاورزی خودمان را در راه انقالب و اسالم از دست داديم و 
خسارت ما چند برابر شهرهای ديگر است. در فقه ما، مرزنشينی حقوق بيشتری 

نسبت به شهرنشينی دارد. چون دشمن در كمين ماست.«
كتاب ماموستا را انتشارات سوره مهر در 694 صفحه و به قيمت 32 هزار 

تومان منتشر كرده است.

سوء تفاهم
خوشحالی و  خوشبختی همه چیز نیست

ماموستا
زندگی نامه و خاطرات ماموستا 
مال قادر قادری امام جمعه پاوه
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معرفي كتاب

 Make اصلی  عنوان  با  كن«  مرتب  را  »تختخوابت  كتاب 
Your Bed نوشته درياساالر »ويليام اچ. مك ريون«، بازنشسته 
ولی  كوچك  نكات  به  آن  در  كه  است  آمريكا  دريايی  نيروی 
مهمی اشاره می كند و اعتقاد دارد كه ممكن است زندگی شما و حتی دنيا را 
تغيير دهد. فرمانده ويليام اچ. مك ريون، در ارتش خدمت كرد و در 37 سال 
خدمتش به عنوان يگان ويژه  نيروی دريايی، تمام سطوح فرماندهی را پشت سر 
گذاشت. او در حال حاضر رئيس دانشگاه تگزاس سيستم است و كتابش جزء 

پرفروش ترين های نيويورک تايمز در سال 2017 بود. 
كتاب »تختخوابت را مرتب كن« شامل 10 درس كوتاه است كه درياساالر 
در تمرينات نيروی دريايی ياد گرفته و اساس كتاب را تشكيل می دهد. او در 
هر فصل يك درس را در كنار خاطره های دوران آموزش، خدمت و عمليات های 
باره  اين  در  كتاب  مقدمه  در  مك ريون  می كند.  بيان  طور خالصه  به  جنگی 
چنين می گويد: »اين درس ها و تجربه هاي ساده را در تمرين هاي نيروی دريايی 
كسب كردم و هر 10 درس در مقابل چالش های زندگی اهميتی يكسان دارند 
و اين مهم نيست كه شما در چه مرحله ای از زندگی و دارای چه جايگاهی در 
جامعه باشيد. هر فصل، متن كوتاهی را در بر گرفته كه حاوی يكی از همين 
نظم،  با  كه  است  افرادی  از  يكی  درباره   كوتاهی  داستان  و همچنين  درس ها 

پشتكار، شرافت و شجاعتش الهام بخش بود.«

 نكته ها و مطالبی كه در اين كتاب بيان می شود شايد در نگاه اول ساده و 
بسيار شبيه مطالب كتاب های موفقيت باشد. اما تفاوت اصلی اين كتاب و نكات 
آن در اين است كه مك ريون خودش همه اين نكات را رعايت و با آنها زندگی 
دانشجويان  فارغ التحصيلی  برای جشن  در سال 2014  است. مك ريون  كرده 
دانشگاه تگزاس مطالب اين كتاب را در قالب يك سخنرانی بيان كرد كه بسيار 
مورد توجه قرار گرفت. متن اين سخنرانی در پايان كتاب آمده است. اگر به 
دنبال يك كتاب كوچك، خوش خوان و تاثيرگذار هستيد كه تلنگری برای شما 

باشد، حتما كتاب »تختخوابت را مرتب كن« را بخوانيد. 
در قسمتی از پشت جلد كتاب »تختخوابت را مرتب كن«، آمده است: »همه  
ما می دانيم كه زندگی، سخت و طاقت فرساست؛ ولی گاهی با انجام كارهايی 
پيش پاافتاده می توان به نتيجه ای دست يافت كه زندگی را تحت تاثير قرار دهد. 
عمل بسيار ساده ای مانند مرتب كردن تختخواب هم می تواند برای شروع يك 

روز نيروی انگيزشی شگفت آوری داشته باشد.«
 »حسين گازر« اين كتاب را به زبان فارسي ترجمه كرده و انتشارات كتاب 
كوله پشتی آن را در 104 صفحه و به قيمت 10 هزار تومان منتشر كرده است.

صدرای  محمد  زندگی  روايت  ابدی«  تبعيد  در  »مردی  كتاب 
بزرگمردی  است.  صدرالمتألهين(  و  مالصدرا  به  )مشهور  شيرازی 
كه چون ديگر ستارگان پرفروغ راه دانش، نه تنها توسط مردمان 
شناساندن  بهر  از  كشيد  رنج ها  بلكه  نشد،  فهميده  هم عصرش 
بر تخت  از  اندكی پس  آزاد.  و  نقادانه  تفكر  و  انديشيدن بی بدعت  پايه های دين، 
و سال محمد صدرای شيرازی  عباس صفوي كه كم وبيش هم سن  نشستِن شاه 
بر گرد شاه  بزرگان  از  پايتخت شد و جمع كثيری  بود، قزوين و سپس اصفهان 
بزرگی  استادان  در محضر  توانست  در چنين شرايطی محمد صدرا  جمع شدند. 
چون شيخ بهايی، ميرفندرسكی و ميرداماد تلمذ كند. مالصدرا با ارائه انديشه های 
نو در باب »حركت جوهری«، »تقدم وجود بر ماهيت«، و بسياري از انديشه های 

ناِب بی تكرار كه از درِک مردمان و حتی بزرگان زمانه خود خارج بود، دانش عالم 
اسالم را زير و رو كرد. اما چنين است حال مردان دانشمند زمان كه به واسطه جو 
سياسی موجود يا كوته نظری مردمان زمانشان، درک نمی شوند و رنج فهميده نشدن 
و تبعيد بر دردهای بی شمارشان افزوده می شود. نادر ابراهيمی در كتاب »مردی در 
تبعيد«، با همان نثر آهنگين و جذابش كه هر جمله را چون زر، باارزش می كند، 
به روايت زندگی پر مشقت مالصدرای شيرازی، صدرالمتالهين، پرداخته است. اين 
آميخته داستان و واقعيت، شاهكار نادر ابراهيمی به پيشگاه بزرگمردی است كه 
انديشه هايش در هيچ عصری آن گونه كه بايسته و شايسته مقام عالی او بود، شناخته 
نشد. كتاب مردی در تبعيد ابدی را انتشارات روزبهان در 280 صفحه و به قيمت 

28 هزار تومان منتشر كرده است. 

تختخوابت را مرتب کن
چیزهای کوچکی که می توانند زندگی ات

و شاید دنیا را تغییر دهند

مردی در تبعید ابدی
روایت زندگى پُر مشقت مالصدراى شیرازى، صدرالمتالهین
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با توجه به قرار گرفتن در فصل زمستان، 
توجه به هشدارهاي زیر در جهت پيشگيري 
از حوادث در كارگاه ها و نيروگاه ها موثر بوده 
و از بروز حوادث ناخوشایند و ناایمن كردن 

فضاي كاري جلوگيري مي كند:
به  احتمالي  مأموریت هاي  و  سفرها   -1
و  آب  شرایط  كه  شوند  برنامه ریزي  نحوي 
هوایي مبدأ و مقصد مورد توجه قرار گرفته 

و ترجيحاً از رانندگي شبانه پرهيز شود.
ایاب  سرویس هاي  راننده هاي  به   -2
و  شود  اعالم  الزم  هشدارهاي  ذهاب  و 
زنجير  الستيك ها،  مانند  ایمني  تجهيزات 
چرخ، چراغ هاي مه شکن، ترمزها، ضد یخ، 
حتمًا  و...  خودروها  بخاري  برف پاک كن ها، 
چك شود و رانندگي كاماًل با احتياط صورت 

گيرد.
3- سيستم هاي گرمایشي ساختمان هاي 
مهمانسراها  و  كمپ ها  خوابگاه ها،  اداري، 
مورد بازدید قرار گرفته و از عملکرد درست 
از  استفاده  شود.  حاصل  اطمينان  آنها 
بخاري هاي شعله باز )مانند شومينه(، بدون 

كنترل هاي الزم، ممنوع است.
4- همکاران كارگاه ها به پوشش گرم و 

كفش مناسب مجهز باشند.
5- برافروختن حریق در كارگاه ها ممنوع 
بوده و پيمانکاران الزم است از بخاري هاي 
باغي كنترل شده در فضاهاي باز و هيترهاي 
در  كارگران  گرمایش  براي  ایمن  برقي 

محل هاي سرپوشيده خود استفاده كنند.
6- الزم است ضایعات قابل اشتعال مانند 
از  سریع تر  هرچه   ،... و  پالستيك  تخته ، 

كارگاه ها خارج شوند.
آب  عبور  مسيرهاي  است  ضروري   -7
رودخانه ها در نيروگاه هاي آبي، مورد بازدید 
قرار گرفته و از باز بودن آن اطمينان حاصل 
شود. باید دریچه ها و منافذ ورودي آب از 
از برگشت  پایاب جهت پيشگيري  قسمت 
نيروگاه،  داخل  به  رودخانه   آب  خوردن 

همواره بسته باشند.
در  موجود  برقي  تجهيزات  باید   -8
قرار  ایمني  بازنگري  مورد  باز  محوطه هاي 
اطمينان  آنها  عایقي  مقاومت  از  و  گيرند 

حاصل شود.
ساختماني  ماشين آالت  است  بهتر   -9
به ویژه لودر و بيل مکانيکي در كارگاه هاي 
دسترس  در  معابر  كردن  باز  براي  اجرایي 

باشند.
10- تردد روي یخ هاي دریاچه هاي پشت 
نيروگاه هاي  سد و محل هاي تجمع آب در 

آبي ممنوع است.
افت فشار  و  دما  به كاهش  توجه  با   -11
در خطوط لوله گاز، ممکن است در شبکه 
الزم  كه  گيرد  صورت  اختالل  گازرساني 

است تمهيدات الزم پيش بيني شود.
12-  با توجه به اینکه اغلب نيروگاه هاي 
مایع  سوخت  از  فصل،  این  در  حرارتي 
تمهيدات  است  استفاده مي كنند، ضروري 
سيستم هاي  آمادگي  و  مربوط  ایمني 
آنلودینگ  مخازن سوخت،  در  آتش نشاني 
قرار  توجه  مورد  همواره  فورواردینگ ها  و 

گيرد.
مدیریت ایمني و حراست شركت فراب

هشدارهاي ايمني و آمادگي
واكنش در شرايط اضطراري كاهش دما

12 نكته 
ايمني  مهم
در زمستان

ايمني و بهداشت
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