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لوح تقدير مشاركت موثر فراب در 
پويش #هرهفته_الف_ب_ايران

كسب رتبه برتر نيروگاه هاي شيركوه 
يزد و داالهو در بين نيروگاه هاي كشور

وزير نيرو به مديرعامل فراب اهدا كرد

شركت مديريت شبكه برق ايران اعالم كرد
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برنده شدن فراب در دو مزايده فروش 
برق حاصل از توليد توربين انبساطي

 افتتاح دسترسي دوم ايستگاه
كوهسنگي در خط 2 قطار شهري مشهد

تونل هاي پروژه اومااويا در انجمن بين المللي تونل سازي
شفت قائم 618 متري پروژه اومااويا در كنفرانس ملي بتن و زلزله

نيروگاه آبي آزاد در جايزه ملي انرژي هاي تجديدپذير ايران





مجله خبري

تقدير وزير نيرو از نقش آفريني شركت فراب 
در پويش #هرهفته_الف_ب_ايران
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در اين شماره مي خوانيد:در اين شماره مي خوانيد:

 قدرداني وزیر نيرو از نقش آفریني شركت فراب
در پویش #هر هفته_الف_ب_ایران 

وزير نیرو با اهداي لوح تقديري به مدير عامل شركت فراب، از مشاركت و نقش آفريني مؤثر 
شركت فراب در تحقق اهداف پويش #هر هفته_الف_ب_ايران در نیمه دوم سال 1398 و 

ادامه آن در سال 1399، قدرداني كرد... 

 برنده شدن فراب در دو مزایده
فروش برق حاصل از توليد توربين انبساطي

شركت فراب در دو مزايده »فروش برق حاصل از تولید توربین انبساطي در نیروگاه رامین« 
و »فروش برق حاصل از تولید توربین انبساطي در نیروگاه شهید منتظري « به عنوان برنده 

مزايده انتخاب شد. به گزارش معاونت توسعه كسب و كار شركت فراب، در سال جاري شركت 
مادر تخصصي تولید نیروي برق حرارتي، سه مزايده فروش برق حاصل از تولید توربین 
انبساطي را برگزار كرده است كه براي تولید رمزارز مورد استفاده قرار خواهد گرفت ...

 قرار گرفتن پروژه اومااویا در بين چهار پروژه
منتخب تونل سازي جهان در سال 2020

بر اساس اعالم انجمن بین المللي تونل سازی و فضاهای زيرزمینی )ITA(، »پروژه چندمنظوره 
اومااويا« در بین چهار پروژه منتخب نهايی در بخش پروژه های 50 تا 500 میلیون يورويی در 

سال 2020 میالدي قرار گرفت ...

 تقدیر از شركت فراب به عنوان
»شركت برتر فعال در توسعه نيروگاه هاي برق آبي كوچك«

شركت فراب به عنوان »شركت برتر فعال در توسعه نیروگاه هاي برق آبي كوچك« در دومین 
دوره جايزه ملی انرژی های تجديدپذير ايران معرفي و موفق به دريافت تنديس و لوح تقدير 
شد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در دومین دوره جايزه ملی انرژی های تجديدپذير 

ايران كه روز 26 آذرماه 1399 با حضور جمعي از مديران، دانشگاهیان و دست اندركاران 
حوزه انرژی های تجديدپذير و همزمان با پنجمین كنفرانس مجازي بین المللي انرژی های 

تجديدپذير در پژوهشكده علوم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، تنديس و لوح 
تقدير »شركت برتر فعال در توسعه نیروگاه هاي برق آبي كوچك« به مشاور مدير عامل شركت 

فراب اهدا شد...

 معرفی پروژه شفت قائم 618 متري
پروژه اومااویا به عنوان پروژه منتخب بتنی

پروژه شفت قائم 618 متري پروژه چندمنظوره اومااويا در كشور سريالنكا به پیمانكاري شركت 
فراب به عنوان »پروژه متخب بتنی« از طرف هیأت رئیسه انجمن بین المللی بتن آمريكا 

)ACI( – شاخه ايران و مركز تحقیقات بتن )متب(، معرفی و تقدير شد. به گزارش روابط 
عمومی شركت فراب، در بیست و سومین همايش سالیانه...

 كسب رتبه برتر نيروگاه  هاي شيركوه یزد
 و داالهو در بين نيروگاه های كشور

  بر اساس اعالم فصلنامه مديريت شبكه برق )متعلق به شركت مديريت شبكه برق ايران(، 
پس از ورود نیروگاه سیكل تركیبی شیركوه يزد به بازار عمده فروشي برق كشور، اين نیروگاه 
موفق به كسب رتبه دوم در شاخص »نرخ انرژی قابل تولید« و نیروگاه سیكل تركیبي داالهو 

موفق به كسب رتبه پنجم در شاخص »نرخ انرژی قابل تولید و سلب فرصت« در بین تمام 
نیروگاه های خصوصی و دولتی كشور شده اند...

 دسترسی دوم ایستگاه كوهسنگی
در خط 2 قطار شهري مشهد افتتاح شد

  دسترسی دوم ايستگاه كوهسنگی در خط 2 قطار شهري مشهد، روز ششم دي ماه 1399 با 
حضور شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای اسالمي  و مديران اين شهر، افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي شركت فراب، پروژه خط 2 قطار شهری مشهد، به طول 14 و نیم 
كیلومتر، دارای 13 ايستگاه است كه شركت فراب، پیمانكار EPC طراحی، تأمین و اجرای 

تجهیزات و ناوگان اين پروژه است...

 سرعت قابل توجه عمليات اجرایي در تمامي
جبهه هاي كاري نيروگاه پارس جنوبي

پیش از اين الكتروموتور فن هاي ACC واحد اول تحويل گروه راه انداز شده بود، در آذر ماه 
نیز سیستم روشنايي سازه ACC  واحد اول بعد از انجام تست و برق دار شدن، تحويل 

گروه راه انداز شد. در بخش CPP نیز عملیات كانكشن و تیوبینگ ارتباطي ابزار دقیق در 
حال رفع ايراد و تحويل نهايي است ...

آغاز نصب توربين بخار نيروگاه  داالهو 
عملیات اجرايي در بخش بخار با پیگیري هاي الزم و تخصیص نیروي انساني بالغ بر 90 
 Outer نفر-روز در حال انجام است كه مي توان به آغاز نصب توربین بخار )شامل نصب

Casing بخش LP و نصب بیرينگ...

از گوشه و كنار جهان
از گوشه و كنار جهان، نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 2ماهه گذشته 

در قالب قراردادهای تجاری در حوزه احداث نیروگاه های حرارتی، بادی، خورشیدی، آبی 
و سدسازی بین كشورها و شركت های معتبر تولید انرژی اتفاق افتاده است را در اين دو 
صفحه بازتاب می دهیم. رنگ آبی نشانگر قراردادها و اخبار حوزه آب، رنگ قرمز نشانگر...

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

 تأثير الياف حاوی الياف ميکرو، ماكرو و نانوپليمری
بر روی عملکرد فيزیکی روسازی آسفالتی

اصالح و ارتقای خواص عملكرد روسازی های آسفالتی با استفاده از افزودنی های مختلف، 
همواره مورد توجه پژوهشگران و فعاالن در حوزه صنعت راه سازی بوده است. الیاف به 

عنوان يكی از انواع افزودنی ها و نیز به خاطر ويژگی های مكانیكی و خاص آنها، قابلیت های 
زيادی در تغییر عملكرد آسفالت خواهند داشت. تاكنون مطالعات گسترده ای در زمینه 

عملكرد الیاف در مخلوط های آسفالتی و نقش آن در روسازی صورت نگرفته است...

بررسی راهکار جبران سازی فشاردی اریتور بویلر بازیاب در 
نيروگاه شيركوه یزد در بهره برداری با سوخت مایع

فشارسازی دی اريتور دربويلر های بازياب حرارتی از جهاتی دارای اهمیت است، به طوری 
كه اين مهم خود باعث جلوگیری از ايجاد پديده كاويتاسیون در ورودی پمپ های آب 

تغذيه، كاهش نرخ سیركوالسیون آب در بخش اواپراتورها و در نتیجه كاهش روند سايش 
مكانیكی درمحل زانويی ها مي شود. ازديگرسو، با بهبود فرايند هوازدايی آب ورودی به بويلر 

و كنترل شرايط شیمیايی سیكل، دركاهش نرخ خوردگی شیمیايی  در بويلر و ...

معرفي كتاب نيمه تاریك وجود 
 برای قضاوت نشدن، پذيرفته شدن، محترم ماندن و در نهايت داشتن زندگی سالم و 

شاد بايد درون خود را شناخت و با آن مواجه شد. بسیاری از انسان ها تالش می كنند تا 
احساسات منفی شان را انكار و يا پنهان كنند تا در جامعه پذيرفته شوند. اين احساسات 
همان سايه ها يا نیمه ی تاريك وجودمان هستند كه همیشه براي رو به رو شدن با آن ها 

مقاومت می  كنیم و از شناخت و تحلیل كردنشان طفره می رويم...

بوم گردي اقامتگاهي محلي با ساختار سنتي
 حتماً تابه حال كلمه »بوم گردي« به گوشتان خورده است؛ در زمینه گردشگري، واژه 

كاملتر آن »اقامتگاه بوم گردي« است. برداشتي ظاهري از اين واژه، به نظر، اقامتگاهي است 
محلي و با ساختار سنتي. در اين شماره دقیق تر با بوم گردي آشنا شويم. اين واژه براي 

اولین بار در سال 1194 به عنوان »اقامتگاهي كه وابسته به طبیعت است« در سمینار بین 
المللي اكوتوريسم در آمريكا به كار برده شد...

تفاوت هاي قابل توجه اكوتوریسم با سفرهاي طبيعت گردي
 اكوتوريسم، سفر مسئوالنه  زيست بومي و بازديد از مناطق طبیعي است كه به منظور لذت و 
تكريم طبیعت، با افزايش حفاظت از طبیعت و كاهش اثرات منفي همراه بوده و براي افراد 

بومي، مشاركت اقتصادي-اجتماعي را فراهم مي كند... 
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 نشريه فراب از مقاله ها و مطالب همكاران و 
صاحب نظران استقبال مي كند.

 مقاله هاي تحقیقي يا تالیفي، مستند به منابع معتبر 
علمي  باشد. 

 مقاله هاي ارائه شده لزوما ديدگاه نشريه نیست.
 نشريه در تلخیص، اصالح و ويرايش مطالب آزاد است.
 مسئولیت صحت مطالب بر عهده نويسندگان است.
 نقل مطالب نشريه فراب فقط با ذكر منبع مجاز است.
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نشريه فراب به روايت تصوير



6

مجله خبري

نشريه شماره 71 | آذر و دي 1399

به  تقديري  لوح  اهداي  با  نیرو  وزير 
و  مشاركت  از  فراب،  شركت  عامل  مدير 
نقش آفريني مؤثر شركت فراب در تحقق 
اهداف پويش #هر هفته_الف_ب_ايران در 
نیمه دوم سال 1398 و ادامه آن در سال 

1399 قدرداني كرد.
فراب،  عمومي شركت  روابط  به  گزارش 
»رضا  امضاي  به  كه  تقدير  لوح  اين  در 
آمده  رسیده،  نیرو،  وزير  اردكانیان«، 
الفباست  آغازين  حروف  ب  »الف  است: 

زيربناي آن است.  آب  الفباي هر كار،  و 
آباداني  و  توسعه  تولید،  زيربناي  برق،  و 
میهنمان است و پويش فراگیر ملي #هر 
هفته_الف_ب_ايران، میداني وسیع براي 
خدمتگزاري و كمك به ساختن ايراني كه 
شايسته و سزاوار ايرانیان است. به واسطه 
تحقق  در  عالي  جناب  مؤثر  نقش آفريني 
اهداف پويش #هر هفته_الف_ب_ايران در 
نیمه دوم سال 1398 و نظر به استمرار اين 
حركت شتابان و پربركت در سال 1399، 

اين  در  ارزشمندتان  نقش   و  مشاركت  از 
ادامه متن  در  قدرداني مي نمايد.«  پويش 
واثق  »رجاء  است:  آمده  تقدير  لوح  اين 
دارد در هفته هاي باقي مانده از اين پويش 
در سال »جهش تولید«، همچنان با شور و 
انگیزه بیش از پیش، تمامي مساعي خود را 
در جهت تأمین آب و برق هموطنان عزيز 
و كسب رضايت هرچه بیشتر مردم شريف 
از  تقدير  مراسم  گرفت.«  خواهید  كار  به 
دست اندركاران و فعاالن پويش #هرهفته_

دي ماه  دوم  سه شنبه  روز  الف_ب_ايران، 
وزارت  اجتماعات  سالن  محل  در   1399
مي افزايد:  گزارش  اين  شد.  برگزار  نیرو 
شركت فراب با پروژه هاي نیروگاه سیكل 
تركیبی داالهو در استان كرمانشاه، نیروگاه 
آبي سردشت در استان آذربايجان غربي و 
پروژه آب شیرين كن 100 هزار متر مكعبي 
بندرعباس در استان هرمزگان، در پويش 
#هر هفته_الف_ب_ايران مشاركت داشته 

است.

»فروش  مزايده  دو  در  فراب  شركت 
برق حاصل از تولید توربین انبساطي در 
نیروگاه رامین« و »فروش برق حاصل از 
تولید توربین انبساطي در نیروگاه شهید 
منتظري « به عنوان برنده مزايده انتخاب 
و  توسعه كسب  معاونت  گزارش  به  شد. 

كار شركت فراب، در سال جاري، شركت 
مادر تخصصي تولید نیروي برق حرارتي، 
تولید  از  حاصل  برق  فروش  مزايده  سه 
است  كرده  برگزار  را  انبساطي  توربین 
استفاده  مورد  رمزارز  تولید  براي  كه 
جذابیت  به  توجه  با  گرفت.  خواهد  قرار 

به  حوزه  اين  به  ورود  رمزارزها،  بازار 
در دستور  كاري جديد  بازار  يك  عنوان 
كار شركت  و  توسعه كسب  معاونت  كار 
در  راستا،  در همین  و  قرار گرفت  فراب 
از  بعد  فراب  كرد.  شركت  مزايده ها  اين 
برق حاصل  »فروش  مزايده  در  موفقیت 

نیروگاه  در  انبساطي  توربین  تولید  از 
رامین«، با برنده شدن در مزايده »فروش 
انبساطي  توربین  تولید  از  حاصل  برق 
تولید  براي  منتظري  شهید  نیروگاه  در 
را در حوزه  پروژه خود  رمزارز«، دومین 

رمزارزها آغاز كرده است. 

قدردانيوزيرنيروازنقشآفرينيشركتفراب
درپويش#هرهفته_الف_ب_ايران

برندهشدنفرابدردومزايده
فروشبرقحاصلازتوليدتوربينانبساطي
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بین المللي  انجمن  اعالم  اساس  بر 
 ،)ITA( تونل سازی و فضاهای زيرزمینی
»پروژه چندمنظوره اومااويا« در بین چهار 
پروژه منتخب نهايی در بخش پروژه های 
50 تا 500 میلیون يورويی در سال 2020 

میالدي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، 
فضاهای  و  تونل سازی  بین المللي  انجمن 
را  زيرزمینی )ITA(، 54 پروژه داوطلب 
پروژه  كه  كرد  ارزيابي  بخش  هشت  در 
سريالنكا  كشور  در  اومااويا  چندمنظوره 
به پیمانكاري شركت فراب، در بین چهار 
پروژه منتخب نهايي در بخش پروژه های 
50 تا 500 میلیون يورويی در سال 2020 

میالدي قرار گرفت.
ارزيابی پروژه ها بر اساس شاخص هايي 
چون احجام عملیات پروژه، رعايت اصول 
ايمنی، نقش پروژه در غلبه بر مشكالت و 
زيست  محیط  و حفظ  آاليندگی  كاهش 

و دستاوردها و نوآوری هاي خاص پروژه، 
صورت گرفته است.

بر پايه اين گزارش، پروژه چندمنظوره 
اومااويا در جنوب شرقی كشور سريالنكا 
و در فاصله 200 كیلومتری پايتخت اين 
كشور واقع شده و شامل دو سد به نام هاي 
 120 آبی  نیروگاه  پوهولپوال،  و  دايرابا 
مگاواتی زيرزمیني، 28 كیلومتر تونل هاي 
انتقال آب و دسترسي، سه شفت عمودي 
كیلومتر   23 و  متر  طول 850  به  جمعاً 
خط انتقال برق است. هدف از اجرای اين 
پروژه، بهبود آبیاری پنج هزار هكتار زمین 
كشاورزی، انتقال 145 میلیون متر مكعب 
آب در سال و تولید 290 گیگاوات ساعت 

انرژی در سال است.
شركت فراب، پیمانكار EPC )طراحی، 
تأمین و ساخت( پروژه چندمنظوره اومااويا 
صدور  پروژه های  بزرگ ترين  از  كه  است 
شركت های  مهندسی  و  فنی  خدمات 

ايرانی به شمار می رود.
همكاران  سوي  از  مقاله   13 تاكنون 
اومااويا در كنگره های  پروژه چندمنظوره 
در   2016 سال هاي  در  تونل  جهانی 
آمريكا؛ 2017 در نروژ؛ 2019 در ايتالیا و 
2020 در مالزی، چاپ و ارائه شده است. 
بخش هاي  در  نیز  مقاله   11 همچنین 
 2022 تونل  جهانی  كنگره  در  مختلف 
كه  شده اند  پذيرش  دانمارك  كشور  در 
بیماري  شیوع  به  توجه  با  آن  برگزاري 
موكول   2022 به   2021 سال  از  كرونا، 

شده است.
اين گزارش مي افزايد: انجمن بین المللي 
  )ITA( تونل سازی و فضاهای زيرزمینی
 19 حضور  با  میالدی   1974 سال  در 
كشور با هدف تشويق و ترغیب استفاده 
ايجاد  به منظور  و  زيرزمینی  فضاهای  از 
منفعت برای مردم، محیط زيست و توسعه 
پايدار و همچنین پیشرفت در برنامه ريزی، 

ايمنی  و  نگهداری  ساخت،  طراحی، 
تونل ها و فضاهای زيرزمینی با جمع آوری 
آنها،  به  مربوط  موارد  و مطالعه  اطالعات 

پايه گذاري شده است.
شركت   266 و  كشور   78 هم اكنون 
كارگروه   23 قالب  در  بین المللي  بزرگ 
بین المللي  انجمن  در  كمیته،  چهار  و 
تونل سازی و فضاهای زيرزمینی عضويت 
تونل سازان  اجتماع  عمومی ترين  دارند. 
در  زيرزمینی  فضاهای  سازندگان  و 
 World( تونل  جهانی  كنگره  جهان، 
هر  كه  است   )Tunnel Congress
سال از سوي اين انجمن برگزار مي شود 
و اجماعي جهاني از متخصصان، شركت ها 
 ITA  .دارند و دانشگاه ها در آن حضور 
بهترين  كنگره،  اين  برگزاری  كنار  در 
فضاهاي  و  تونل سازي  جهاني  پروژه هاي 
مختلف،  مقوله هاي  در  نیز  را  زيرزمیني 

ارزيابي و اعالم مي كند.

قرارگرفتنپروژهاومااويادربينچهارپروژه
منتخبتونلسازيجهاندرسال2020

انجمن بين المللي تونل سازی و فضاهای زيرزمينی )ITA( اعالم كرد:
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برتر  عنوان »شركت  به  فراب  شركت 
برق آبي  نیروگاه هاي  توسعه  در  فعال 
ملی  جايزه  دوره  دومین  در  كوچك« 
و  معرفي  ايران  تجديدپذير  انرژی های 
تقدير  لوح  و  تنديس  دريافت  به  موفق 

شد.
عمومي شركت  روابط  گزارش  به 
ملی  جايزه  دوره  دومین  در  فراب، 
روز  كه  ايران  تجديدپذير  انرژی های 
از  جمعي  حضور  با   1399 آذرماه   26
اندركاران  دست  و  دانشگاهیان  مديران، 
همزمان  و  تجديدپذير  انرژی های  حوزه 
بین المللي  مجازي  كنفرانس  پنجمین  با 
پژوهشكده  در  تجديدپذير  انرژی های 
شريف  صنعتي  دانشگاه  فناوري  و  علوم 
برگزار شد، تنديس و لوح تقدير »شركت 
برتر فعال در توسعه نیروگاه هاي برق آبي 
شركت  عامل  مدير  مشاور  به  كوچك« 

فراب اهدا شد.
در اين لوح تقدير كه به امضاي »مجید 
كنفرانس  پنجمین  رئیس  عباسپور«، 

ايران؛  تجديدپذير  انرژي هاي  بین المللي 
»حمیدرضا امیري نیا«، رئیس هیأت مديره 
و  ايران؛  تجديدپذير  انرژي هاي  انجمن 
»سید مسلم موسوي درچه«، مدير عامل 
ايران؛  تجديدپذير  انرژي هاي  انجمن 
رسیده، آمده است: »دريافت جايزه ملي 
واال  همت  نشانگر  تجديدپذير  انرژي هاي 

و تالش هاي تحسین برانگیز مديران اليق 
توانمندي است كه در عرصه  و كاركنان 
همتي  هیچ  از  كشور  توسعه  و  پیشرفت 
اقدامات  و  برنامه ريزي  با  و  نداشته  دريغ 
حرفه اي در تأمین انرژي پاك و حفاظت 
توسعه  بسترساز  زيست،  محیط  از  موثر 
بلندمدت و پايدار ايران مي شوند. در همین 

راستا، شركت فراب با عنايت به نظر هیأت 
سیاست گذاري  شوراي  تأيید  و  داوران 
برتر  »شركت  تنديس  دريافت  به  موفق 
برق آبي  نیروگاه هاي  توسعه  در  فعال 
ملي  جايزه  دوره  دومین  در  كوچك« 
است.  شده  ايران  تجديدپذير  انرژي هاي 
اين لوح به نشانه قدرداني و به پاس تالش 
پويايي  مي گردد.  تقديم  شما،  اهتمام  و 
انديشه و استمرار تالشتان را در ساختن 
ايراني سرسبز و سربلند آرزومند است.« 
بر پايه اين گزارش، وزير نیرو نیز در پیام 
ويدئويي به اين مراسم، گفت: جايزه ملی 
انرژی های تجديدپذير ايران ضمن تشويق 
انرژی های  از  و ترويج استفاده حداكثری 
باعث  جامعه،  بدنه  میان  در  تجديدپذير 
در  ذی نفع  گروه های  همكاری  تقويت 
اين حوزه شده و منجر به پیشرفت بیش 
دكتر  می شود.  اكوسیستم  اين  پیش   از 
اعطای  امیدوارم  گفت:  اردكانیان«  »رضا 
در  ملی  موفق  و  برتر  الگوهای  به  جايزه 
اين عرصه، موجب ايجاد انگیزه، گسترش 

تقديرازشركتفراببهعنوان
»شركتبرترفعالدرتوسعهنيروگاههايبرقآبيكوچك«

در دومين دوره جايزه ملی انرژی های تجديدپذير ايران صورت گرفت
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معرفیپروژهشفتقائم618متري
پروژهاومااويابهعنوانپروژهمنتخببتنی

تجاری  صنعتی،  علمی،  همكاری های  و  ارتباطات 
اجرايی در سطوح كشوری، منطقه ای و جهانی  و 
شود. اين گزارش مي افزايد: شورای سیاست گذاری 
از كلیه  اين جايزه ملی، متشكل  داوران  و كمیته 
انجمن ها و سازمان های دولتی فعال در اين حوزه، 
اعم از وزارت نیرو، سازمان انرژی های تجديد پذير 
و  علمی  معاونت  )ساتبا(،  ايران  انرژي  بهره وري  و 
فناوری رياست جمهوری، مركز همكاری های تحول 
و پیشرفت رياست جمهوری، وزارت صنعت، معدن 
و سعی  است  مرتبط  ارگان های  ساير  و  تجارت  و 
شده است در اين جايزه ملی، تمامی گروه های فعال 
توجه  مورد  تجديدپذير،  انرژی های  اكوسیستم  در 

قرار گیرند.
 86 ملی،  جايزه  اين  از  دوره  دومین  در 
شركت كننده از نقاط مختلف كشور حضور داشتند 
كه پس از ارزيابی های صورت پذيرفته و در جلسات 
با  همزمان  برگزيدگان  داوران،  كمیته  فشرده 
انرژی های  بین المللی  كنفرانس  پنجمین  برگزاری 

تجديدپذير، معرفي و تقدير شدند.
شركت فراب نیز با معرفي »نیروگاه 10 مگاواتي 
انرژی های  ملی  جايزه  دوره  دومین  به  آزاد« 
تجديدپذير ايران، موفق به دريافت تنديس و لوح 
اين جايزه شد كه دكتر »سمیه احمدي«،  تقدير 
مشاور مديرعامل شركت فراب و مديرعامل شركت 
مديريت انرژي و توسعه طرح هاي تجديد پذير فراب، 

آن را دريافت كرد.

چندمنظوره  پروژه  متري   618 قائم  شفت  پروژه 
اومااويا در كشور سريالنكا به پیمانكاري شركت فراب، 
به عنوان »پروژه منتخب بتنی« از طرف هیأت رئیسه 
ايران  شاخه   –  )ACI( آمريكا  بتن  بین المللی  انجمن 
تقدير  آن  از  و  معرفی  )متب(،  بتن  تحقیقات  مركز  و 
شد. به گزارش روابط عمومی شركت فراب، در بیست 
و سومین همايش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمريكا 
)ACI( – شاخه ايران كه سوم دي ماه 1399، همزمان 
با كنفرانس ملی بتن و زلزله در سالن اجتماعات شركت 
توسعه منابع آب و نیروي ايران برگزار شد، »پروژه شفت 
كشور  در  اومااويا  چندمنظوره  پروژه  متري   618 قائم 
سريالنكا به پیمانكاري شركت فراب« به عنوان »پروژه 
»مهدي  دكتر  به  تقدير  لوح  و  معرفی  بتنی«،  متخب 
فراب  شركت  ساختمان  مهندسي  مدير  ابوالقاسمي«، 

به نمايندگي از طرف مدير عامل شركت، اهدا شد. در 
بخشي از متن لوح تقدير اهدا شده به مدير عامل شركت 
فراب آمده است: »انتخاب شايسته جناب عالي به عنوان 
متري  قائم 618  منتخب شفت  پروژه  پیمانكار محترم 
از طرف  سريالنكا  كشور  در  اومااويا  پروژه چندمنظوره 
 –)ACI( آمريكا  بتن  بین المللی  انجمن  رئیسه  هیأت 
شاخه ايران و مركز تحقیقات بتن )متب( را حضورتان 
تبريك عرض نموده و از اينكه ما را در برگزاري هرچه 
و  تشكر  كمال  نموده ايد،  ياري  كنفرانس  اين  بهتر 

قدرداني را داريم.«
اين گزارش مي افزايد: همچنین در نشست علمي اول 
 618 قائم  شفت  »پروژه  زلزله،  و  بتن  ملی  كنفرانس 
سريالنكا«  كشور  در  اومااويا  چندمنظوره  پروژه  متري 

معرفي شد.

در كنفرانس ملی بتن و زلزله اعالم شد:
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كسبرتبهبرترنيروگاههايشيركوهيزد
وداالهودربيننيروگاههایكشور

مديريت  فصلنامه  اعالم  اساس  بر 
مديريت  شركت  به  )متعلق  برق  شبكه 
نیروگاه  ورود  از  پس  ايران(،  برق  شبكه 
بازار  به  يزد  شیركوه  تركیبی  سیكل 
نیروگاه  اين  كشور،  برق  عمده فروشي 
شاخص  در  دوم  رتبه  كسب  به  موفق 
»نرخ انرژی قابل تولید« و نیروگاه سیكل 
رتبه  كسب  به  موفق  داالهو  تركیبي 
پنجم در شاخص »نرخ انرژی قابل تولید 
و سلب فرصت« در بین تمام نیروگاه های 

خصوصی و دولتی كشور شده اند.
قیمت هاي  ارائه  موفقیت، حاصل  اين 
رقابتي در بازار عمده فروشي برق ايران 
كار  و  كسب  توسعه  معاونت  توسط 
شركت فراب بوده و با زحمات همكاران 
نگه داري فراب در  بهره برداري و  شركت 
به  داالهو  و  يزد  شیركوه  نیروگاه هاي 

دست آمده است.
»نرخ  شاخص  گزارش،  اين  اساس  بر 
انرژي قابل تولید«، معیار اصلي مقايسه 
نیروگاه هاست كه موفقیت نیروگاه را در 
كسب درآمد نشان مي دهد و در محاسبه 
درآمدها  كسر  و  پرداختي ها  تمام  آن 
و  انرژي  »نرخ  شاخص  مي شود.  لحاظ 
اثرپذيري  بر  عالوه  نیز  فرصت«  سلب 
مركز  تصمیمات  از  نیروگاه،  عملكرد  از 
راهبري نیز اثر مي پذيرد. كسب رتبه باال 
در اين شاخص، به مفهوم فروش با قیمت 

باالتر بوده است.
در سال 1397 با توجه به روبه اتمام 
بودن قرارداد خريد تضمیني برق نیروگاه 
معاونت  يزد،  شیركوه  تركیبي  سیكل 
فراب  شركت  سرمايه گذاري  پروژه هاي 
تصمیم به تشكیل تیم بازار برق گرفت. 
هدف از تشكیل اين تیم، طراحی و اتخاذ 
نیروگاه  های شركت در  راهبرد مشاركت 
بازار عمده فروشي برق ايران و همچنین 
جنبه هاي  ساير  از  صیانت  و  نظارت 
درآمدی با هدف بیشینه سازي سود ناشي 

آن ها  تولیدی  انرژی  رقابتی  فروش  از 
ضمن  راستا،  اين  در  بود.  برق  بازار  در 
شكل گیري تیم بازار برق و تعیین وظايف 
تیم  با  برق  بازار  تیم  تعامالت  نحوه  آن، 
بهره برداري نیروگاه، دفاتر و معاونت های 
شفاف سازي  و  تعريف  شركت،  مختلف 
آموزشي  متعدد  جلسات  همچنین  شد. 
با  ارتباط  در  بهره برداري  همكاران  براي 
اصول و موارد بهره برداري موثر بر درآمد، 

برگزار شد.
تالش هاي  و  اقدامات  اين  نتیجه  در 
پروژه هاي  معاونت  برق  بازار  تیم  فراوان 
موفق  فراب  شركت  سرمايه گذاري 
در  درخشاني  رتبه هاي  كسب  به 
میان  در  بازار،  مختلف  شاخص هاي 
افزون بر 130 نیروگاه كشور شده است. 
فصلي  گزارش هاي  در  فوق  رتبه هاي 
در  ايران  برق  شبكه  مديريت  شركت 
به   1397-99 سال هاي  زماني  فاصله 

ثبت رسیده است.
دستاوردهاي به دست آمده در نیروگاه 
اين  طي  يزد  شیركوه  تركیبي  سیكل 

مدت عبارتند از:
رتبه بندی نيروگاه از منظر شاخص 
ميان  در  توليد  قابل  انرژی  نرخ 
مالکيت  با  كشور  نيروگاه های  تمام 

خصوصی:
- رتبه پنجم در پايیز 1397

- رتبه سوم در بهار 1398

- رتبه دوم در بهار 1399

رتبه بندی نيروگاه از منظر شاخص 
نرخ انرژی قابل توليد در ميان تمام 

نيروگاه های سيکل تركيبی كشور:
- رتبه چهارم در تابستان 1397

- رتبه سوم در بهار 1398
- رتبه پنجم در تابستان 1398
- رتبه سوم در زمستان 1398

- رتبه دوم در بهار 1399

 رتبه بندی نيروگاه از منظر شاخص 
نرخ انرژی قابل توليد در ميان تمام 

نيروگاه های غيرآبی كشور:
- رتبه هشتم در پايیز 1397
- رتبه چهارم در بهار 1398

- رتبه سوم در زمستان 1398
- رتبه سوم در بهار 1399

منظر  از  نيروگاه  رتبه بندی   
شاخص ضریب بهره برداری در ميان 
مالکيت  با  كشور  نيروگاه های  تمام 

خصوصی:
- رتبه پنجم در زمستان 1398

- رتبه دوم در بهار 1399
- رتبه پنجم در تابستان 1399

رتبه بندی نيروگاه از منظر شاخص 
تمام  ميان  در  بهره برداری  ضریب 

نيروگاه های سيکل تركيبی كشور:
- رتبه پنجم در بهار 1398
- رتبه دوم در بهار 1399

ورود  وجود  با  مي افزايد:  گزارش  اين 
اواخر  در  داالهو  تركیبي  نیروگاه سیكل 
برق  عمده فروشي  بازار  به  امسال  تیرماه 
اعالم  اساس  بر  نیز  نیروگاه  اين  كشور، 
)تابستان  برق  شبكه  مديريت  فصلنامه 
در  پنجم  رتبه  كسب  به  موفق   ،)1399
تولید و سلب  قابل  انرژی  شاخص »نرخ 
نیروگاه های  تمامي  بین  در  فرصت« 

خصوصی و دولتی كشور شده است. 
از سوی ديگر، با انجام صحت سنجی های 
روی  بر  برق  بازار  تیم  جامع  و  گسترده 
صورتحساب های  مختلف  ويرايش های 
ماهانه نیروگاه های سیكل تركیبی شیركوه 
پیگیری های  و  مكاتبات  انجام  داالهو،  و 
جرايم  به  اعتراض  با  ارتباط  در  فراوان 
تخصیص يافته، بخش زيادی از اين جرايم 
صورتحساب های  بعدی  ويرايش های  در 
در  است.  شده  حذف  نیروگاه ها  ماهانه 
نتیجه اين اقدامات، مجموع درآمد هر دو 
نیروگاه، طي سال هاي 98 و 99، بیش از 

45.4 میلیارد ريال افزايش يافته است.

 پذيرش نيروگاه شيركوه يزد
در بورس انرژي ايران

در  صورت گرفته  اقدامات  بر  عالوه 
معاونت  برق،  فروشي  عمده  بازار  حوزه 
توسعه كسب و كار، برنامه تنوع بخشي به 
روش هاي فروش برق را مد نظر قرار داده 
پیگیري هاي خود،  و  اقدامات  انجام  با  و 
موفق به اخذ پروانه خرده فروشي نیروگاه 
وزارت  از  يزد  شیركوه  تركیبي  سیكل 
از  بهره مندي  براي  همچنین  شد.  نیرو 
ايران،  انرژي  بورس  در  موجود  پتانسیل 
نیروگاه  الزم،  اقدامات  انجام  از  پس 
بورس  در  يزد  شیركوه  تركیبي  سیكل 

انرژي ايران نیز پذيرش شد.

گزارشي از اقدامات معاونت توسعه كسب و كار
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در  كوهسنگی  ايستگاه  دوم  دسترسی 
ششم  روز  مشهد،  شهري  قطار   2 خط 
مشهد  شهردار  حضور  با   1399 دي ماه 
اسالمي  و  شورای  اعضای  از  جمعی  و 

مديران اين شهر، افتتاح شد.
عمومي  شركت  روابط  گزارش  به 
قطار شهری مشهد،  پروژه خط 2  فراب، 
 13 دارای  كیلومتر،  نیم  و   14 طول  به 
پیمانكار  فراب،  است كه شركت  ايستگاه 
EPC طراحی، تأمین و اجرای تجهیزات 
»محمدرضا  است.  پروژه  اين  ناوگان  و 
كاليی«، شهردار مشهد، در مراسم افتتاح 

دسترسی دوم ايستگاه كوهسنگی با بیان 
اينكه سرعت پروژه های مترويی در مشهد 
گفت:  شد،  نخواهد  كم  عنوان  هیچ  به 
پروژه  يك  هفته  دو  هر  سال،  پايان  تا 
می رسانیم  بهره برداری  به  را  مترو  حوزه 
 20 باالی  پروژه ها  اين  اجرای  هزينه  كه 

میلیارد تومان است.
خواهیم  تالش  افزود:  ادامه  در  كاليي 
تمامی  آينده  ماه  چند  ظرف  كرد 
پروژه هايی را كه نیازمند تامین تجهیزات 
دارند،  پیچیده ای  تاسیسات  و  هستند 
اينكه  بیان  با  وی  برسانیم.  اتمام  به 

مشهد  شهري  قطار  خطوط  كالن پروژه 
آن  اجزای  شايد  كه  است  بزرگ  آن قدر 
اجزای  از  هركدام  گفت:  نیايد،  چشم  به 
از  بیش  شهري،  قطار  خطوط  پروژه های 
تومان هزينه بر هستند. يكی  20 میلیارد 
يك  اندازه  به  خود  كه  پروژه ها  اين  از 
اهمیت دارد، دسترسی دوم  بزرگ  پروژه 
ايستگاه كوهسنگی است كه امروز افتتاح 
بايد  ما  كرد:  تصريح  مشهد  شهردار  شد. 
افراد  برای  فضا  سالم سازی  برای  الگويی 
دارای معلولیت و تسهیل دسترسی ايجاد 
اين  در  الگوسازی  و  اتفاق  اين  كه  كنیم 

ايستگاه های  تمام  در  و  داده  ايستگاه رخ 
خط 3 مد نظر قرار خواهد گرفت.

تاكید  اينكه  به  اشاره  با  كاليي 
بر گسترش حمل و نقل ريلی  شهرداري 
كه  است  درست  كرد:  خاطرنشان  است، 
هزينه ها بسیار افزايش پیدا كرده و تامین 
مشكل  تحريم ها  وجود  با  نیز  تجهیزات 
با  را  حوزه  اين  ان شاءاهلل  اما  است،  شده 
اين  در  برد.  خواهیم  پیش  باال  سرعت 
تامین  برای  را  مساعدی  قول های  مسیر، 
مالی بیرونی گرفته ايم كه اين موضوع هم 
می تواند كمكی برای پیشبرد پروژه باشد.

دسترسیدومايستگاهكوهسنگی
درخط2قطارشهريمشهدافتتاحشد

با حضور شهردار و جمعی از اعضای شورای اسالمي شهر مشهد
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خالصه اي از تالش و همت همكاران و 
پیمانكاران زير مجموعه شركت ساختمان 
پارس  نیروگاه  پروژه  در  فراب  نصب  و 
جنوبي در دوره اخیر به شرح ذيل است : 

Air Cooled Condensers 
)ACC(  

 ACC پیش از اين الكتروموتور فن هاي
واحد اول تحويل گروه راه انداز شده بود. در 
 ACC آذر ماه نیز سیستم روشنايي سازه
دار  برق  و  تست  انجام  از  بعد  اول  واحد 
شدن، تحويل گروه راه انداز شد. در بخش 
تیوبینگ  و  كانكشن  عملیات  نیز   CPP
و  ايراد  رفع  حال  در  دقیق  ابزار  ارتباطي 

تحويل نهايي است.
در جزيره ACC واحد دوم، كابل كشي 
كابل هاي Power الكتروموتور فن ها آغاز 
شده و در بخش CRT نیز نصب تجهیزات 
ابزار دقیق و اجراي تیوبینگ ارتباطي در 
جزيره  سايلنسرهاي  است.  انجام  حال 
تنها  به عنوان  و سوم،  واحد دوم   ACC
 ACC باقي مانده جزيره قطعات سنگین 

نیز نصب شدند.

  Heat Recovery Steam بخش
Generator بلوک 1

با خاموشي واحد دوم گازي، عملیات 
موفقیت  با   2 شماره  بويلر  اسیدشويي 
كوتاه،  زماني  بازه  در  سپس  شد.  انجام 
نرمال  و  Level Gauge ها  نصب 
همچنین  و  پايپینگ  خطوط  سازي 
كانكشن و تیوبینگ تجهیزات ابزار دقیق 
عملیات  انجام  جهت  و  تكمیل  بويلر 
راه اندازي  گروه  تحويل   Passivation
اواسط  در   Passivation عملیات  شد. 
ساختمان  شركت  مشاركت  با  آذرماه 
به طور  راه اندازي  گروه  و  فراب  نصب  و 
دو  اكنون  گرفت.  انجام  موفقیت آمیز 
بلوك   2 و   1 شماره   HRSG دستگاه 

اول، به گروه راه انداز تحويل شده است.

 Heat Recovery Steam بخش
Generator بلوک2 

واحد  بويلرهاي  تحويل  با  همزمان 
اول، عملیات اجرايي بويلرهاي واحد دوم 
بخار نیز در حال پیگیري است. در بويلر 
تحويل  و  چك  الين  انجام  با   3 شماره 
نظارت،  دستگاه  به  اصلي  پكیج هاي 
عملیات هیدروتست پكیچ هاي مذكور آغاز 
شد و تاكنون 5 پكیج از مجموع 6 پكیچ 
اصلي بويلر شماره 3، تست و تحويل شده 
است. از سوي ديگر، نصب بامپرساپورت ها 
و  تكمیل  ماژول ها  فوقاني  گزبفل هاي  و 
در  كف  قسمت  در  و  است  شده  تحويل 
بامپرساپورت هاي  انجام است. نصب  حال 
ديواره ماژول ها نیز در مراحل پاياني نصب 
قراردار Bridge Duct  هاي بخش داخلي 
Outlet Duct نیز نصب و مقدمات نصب 
پنل باقي مانده آن و بستن فضاي داخلي 
كیسینگ فراهم شده است كه در روزهاي 
بخش  در  رسید.  خواهد  انجام  به  آتي 
Inlet Duct نیز پنل هاي كف و ديواره 

پارت A نصب شدند.
پنل هاي  نصب  با   4 شماره  بويلر  در 
فلزي  پلتفرم  و   Firing Duct سقف 
جوشكاري  و  فیتاپ  عملیات  آن،  روي 

پلتفرم  باقي مانده روي  پايپینگ   خطوط 
تامین  با  عالوه  بر  اين  شد.  اجرا  مذكور 
داخل   Perforated Plate نصب  و 
اجراي  امكان  عمال   ،Inlet Duct
بويلر  پايپینگ  كاري  تمامي  جبهه هاي 
مي رود  انتظار  كه  شد  فراهم   3 شماره 
سقف  نصب  تكمیل  با  نزديك  آينده  در 
آغاز  آن  روي  پلتفرم  و   Inlet Duct
ديواره  داربست بندي  ديگر  از طرف  شود. 
بخش داخلي مابین ماژول هاي كیسینگ 
بامپرساپورت هاي  نصب  عملیات  و  انجام 
ديواره ماژول ها شروع شد. در بخش برق 
لدر  و  نیز عملیات نصب ساپورت، سیني 
چراغ هاي  پايه هاي  مونتاژ  و  مسیركابل ها 

روشنايي آغاز شده است.  

 Steam Turbine and بخش
Generator

با تامین كسري متريال در ابتداي آبان 
ابزار  نصب  اجرايي  عملیات  بالفاصله  ماه، 
آبان  پايان  تا  و  آغاز   STG جزيره  دقیق 
دقیق  ابزار  تجهیزات  از  عمده  بخش  ماه 
عملیات  و  نصب  اول  واحد  توربین  سالن 
كابل كشي و تیوبینگ ارتباطي آنها انجام 
و  عايق  اجراي  پايپینگ،  بخش  در  شد. 
و  شد  تكمیل   HPS خطوط  كلدينگ 
مورد   Special Tools و  MOV ها 

نیاز جهت تكمیل و كانكشن خط موقت 
Steam Blow Out تامین و وارد كارگاه 
شروع  جهت  خطوط  آماده سازي  و  شد 
با حضور   Steam Blow Out عملیات

سوپروايزر در حال انجام است.
نصب  دوم،  واحد   STG جزيره  در 
و  كابل  مسیر  لدر  و  سیني  ساپورت، 
همچنین نصب گلند و كانكشن كابل هاي 
ورودي تابلوهاي اتاق سوئیچ گیر و كنترل 
در حال انجام است. در جزيره STG واحد 
 Connection قطعات  نصب  با  سوم 
مسیر   Expansion Joint و   Piece
 ACC و  توربین   ارتباطي  داكت هاي 

تكمیل شد.

Building of Power BOP بخش
تاكنون  مشترك  ساختمان هاي  اغلب 
راه انداز  گروه  تحويل  و  راه اندازي  پیش 
 F&G شده است. در حال حاضر، سیستم
كاتديك  و حفاظت  ارتباطي ساختمان ها 

سايت در حال انجام است.

  Desalination Plant بخش
تكمیل  با  آب شیرين كن،  جزيره  در 
اجراي سقف و همچنین نصب نازل ها، راه 
عملیات  دسترسي  دريچه هاي  دسترسي، 
اجرايي مخزن B، تكمیل و آبگیري مخزن 
جهت انجام هیدروتست شروع شده است. 
در مخزن A نیز ستون هاي سقف مونتاژ 
و داربست بندي بخش داخلي مخزن اتمام 
يافته و نصب تیرهاي افقي پلتفرم سقف 

آغاز شده است.
كانكشن سمت  فاز 15-16،  آبگیر  در 
انجام، تست و تحويل شد  تابلوي تغذيه، 
 Free تابلوها، عملیات  برقدار كردن  با  و 
پايپینگ  شد.  انجام  نیز  پمپ ها   Run
مخازن  سمت  به   Over Flow مسیر 
ذخیره آب آبگیر نیز در مراحل پاياني اجرا 

قرار دارد.

سرعتقابلتوجهعملياتاجراييدرتمامي
جبهههايكارينيروگاهپارسجنوبي

گزارشي از اقدامات شركت ساختمان و نصب فراب در پروژه نيروگاه پارس جنوبي
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مجله خبري روايتبه
تصوير

آخرين وضعيت 
پروژه بازسازي سكوي 

فراساحلي فروزان
عملیات  مهندسي،  مراحل  كامل  انجام  از  پس 
 Living( سكوي مسكوني )Load Out( بارگیري
گرفتن  خدمت  به  با  فروزان  پروژه   )Quarter
مجهزترين ناوگان دريايي در منطقه بر روي بارج از 
يارد شركت صدرا در بوشهر در تاريخ 07/19/ 99 
انجام عملیات مهاربندي  از  صورت گرفت و پس 
و  دريايي  حمل  جهت   )Sea Fastening(
اين  حمل  هوا،  و  آب  شرايط  شدن  مساعد  با 
به محل سكو در منطقه میدان مشترك  تجهیز 
 160 عمق  در  عربستان  كشور  با  فروزان  نفتي 
شد.  انجام  فارس  همیشگي  خلیج  كیلومتري 
تني،   680 مسكوني  سكوي  اين  نصب  عملیات 
 99/08/10 شنبه  روز  بامداد  ساعات  اولین  در 
مطابق برنامه ريزي به عمل آمده، بدون هیچ گونه 

انحرافي با موفقیت صورت پذيرفت. 
پروژه،  ادامه  جهت  كه  است  توضیح  به  الزم 
كاري  مجموعه   7 در  قرارداد  باقي مانده    كار 
)Work Package( طراحي و برنامه ريزي شده 
كه  بر اساس اولويت بندي و اخذ تأيیديه از كارفرما، 
 Work( كاري يك  گرفته شد مجموعه  تصمیم 

Packag1( در فاز 1 اجرا شود.
مجموعه  اولین  انجام  جهت  و  راستا  اين  در 
است  بیني شده  پیش  فعالیت  پنج حوزه  كاري، 

كه عبارتند از:
1- تكمیل و نهايي سازي مدارك مهندسي

2- حوزه كاري خريد تجهیزات باقي مانده بسته 
كاري يك

3- بارگیري، حمل و تخلیه تجهیزات بر روي 
FYB سكوي

4- خدمات دريايي و اسكان و موضوعات مرتبط 
)Accommodation(

تجهیزات  راه اندازي  و  نصب  كاري  حوزه   -5
FYB سكوي

كارفرما،  با  پذيرفته  صورت  توافق  به  توجه  با 
اجرا   ماه،   6 زماني  بازه  در  يك  كاري  مجموعه 
از  برخي  در  كه  است  نظر  در  و  شد  خواهد 
حوزه هاي كاري مذكور، پیمانكار مناسب انتخاب 
و فعالیت بر روي سكو FYB در اسرع وقت آغاز 

شود.

 مراحل مهندسي و عمليات
بارگيري پروژه فروزان پايان يافت

13 نشريه شماره 71 | آذر و دي 1399
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با  بخار  بخش  در  اجرايي  عملیات 
پیگیري هاي الزم و تخصیص نیروي انساني 
بالغ بر 90 نفر-روز در حال انجام است كه 
مي توان به آغاز نصب توربین بخار )شامل 
نصب Outer Casing بخش LP و نصب 
 HP بیرينگ پدستال و االين اولیه توربین
و LP(، فعالیت هاي اجرايي پايپینگ اعم 
از داربست بندي، فیتاپ، لیفت و جوشكاري 
پايپینگ بخش  بخار در قسمت هاي غرب و 
جنوب سالن توربین، پیشرفت 85 درصدي 

نصب تجهیزات مكانیكي بويلر واحد 2 با 
همراه  به  بويلر  زير  ساپورت هاي  اجراي 
دو  استراكچر  و  پايپینگ  اجراي  و  نصب 
مخزن Blow Down، آماده سازي جهت 
نصب CRT در بخش ACC و همچنین 
پیشرفت 28 درصدي در نصب بويلر واحد 
1 و مونتاژ و نصب شل هاي استك، اجراي 
پايپینگ و نصب درام ها در تراز بااليي اين 

بويلر اشاره كرد. 

 ادامه فعاليت هاي اجرايي
باقي مانده ساختماني داالهو

در  باقي مانده  اجرايي  فعالیت هاي 
تالش  و  جديت  با  ساختماني  بخش 
نصب  و  ساختمان  شركت  همكاران 
نفر-روز در  از 45  بیش  فعالیت  و  فراب 
فعالیت هاي  اهم  از  است.  پیگیري  حال 
منتج  كه  بخش  اين  در  گرفته  انجام 
زمان بندي  برنامه  از  پیشي گرفتن  به 
است،  شده  كاري  جبهه هاي  برخي  در 

نصب  آرماتوربندي،  ادامه  به  مي توان 
كف سازي  بتن ريزي  و  قالب بندي  بولت، 
توربین  سالن  تجهیزات  پدستال هاي  و 
اجراي  همچنین  و  چیني نما  آجر  بخار، 
بخار،  سالن  سويچ گیر  جداره  دو  ديوار 
پايپ رك،  ساختماني  پاياني  فعالیت هاي 
فعالیت هاي  ادامه  و  استراكچر  نصب 
 CDP، CEP ساختمان هاي  معماري 
اجراي  و  واحد  دو  پمپ  فید  بويلر  و 

Paving زير بويلر واحد 2 اشاره كرد.

آغازنصبتوربينبخارنيروگاهداالهو
فعاليت هاي اجرايي شركت ساختمان و نصب فراب ادامه دارد

تمديدگواهينامههايسيستممديريت
يكپارچهدرنارديس

يكپارچه  مديريت  سیستم هاي  گواهي نامه هاي  مراقبتي  ممیزي   
  ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 استانداردهای  شامل  نارديس 
ISO 45001:2018، ISO/TS 29001:2010  و HSE MS:1382 توسط 
تیمي از ممیزان شركت SGS در تاريخ هاي 10 و 11  آذر ماه سال جاري 
با ممیزي از كارگاه پروژه میعانات گازي عسلويه و دفتر مركزي شركت 
به  نارديس موفق  برگزار شد و شركت   Remote Audit به صورت  و 

تمديد گواهي نامه هاي مذكور شد.



15

مجله خبري

نشريه شماره 71 | آذر و دي 1399

نيروگاه  درالوك در شرف آغاز 
نصب تجهيزات اصلي توربين

ذيل،  شرح  به  اجرايي  فعالیت هاي  موازات  به 
مطابق برنامه ريزي صورت گرفته در نیروگاه درالوك، 
بخش  تحويل  و  نیروگاه  سقفي  جرثقیل  نصب  با 
تجهیزات  نصب  نیروگاه،  اول  واحد  در  ساختماني 

اصلي توربین ظرف ماه آتي آغاز خواهد شد:
خروجي  در  رسوب گیر  سازه  پايپینگ  اتمام   -

D4 و D3
- نصب تجهیزات مكانیكي شامل: مخازن هواي 

فشرده LP و HP، پمپ و مبدل، فیلتر و ...
كابل كشي هاي  نیز  و  لدر  و  سیني  نصب   -
در  سوكت ها  و  روكار  ارت  اجراي  روشنايي، 

بخش هاي مشترك ساختمان نیروگاه
- انجام پايپینگ سیستم هاي كمكي

انجام  و  ژنراتور  و  توربین  متريال   OPI  -
بازرسي هاي مربوطه

تقدير از 3 ميليون »نفر- ساعت 
كار بدون حادثه ناتوان كننده« در 

پروژه نيروگاه پارس جنوبي
با  مرتبط  ذينفعان  تعدد  و  تنوع  به  توجه  با 
شركت ساختمان و نصب فراب، اجرايي شدن خط 
مشي و اهداف مديريت بهداشت، ايمني و محیط 
اهداف  مهم ترين  از  مختلف  پروژه هاي  در  زيست 
و استراتژي هاي اين سازمان بوده است. در همین 
راستا، با دستیابي به ركورد 3 میلیون نفر- ساعت 
بدون حادثه ناتوان كننده  در فعالیت اجرايي نصب و 
پیش راه اندازي پروژه سیكل تركیبي پارس جنوبي، 
لوح تقدير از جانب كارفرما به شركت ساختمان و 

نصب فراب اهدا شد. 

»احداث  پروژه  اجرايي  عملیات 
مگاواتي   10 فتوولتايیك  نیروگاه 
از  ابالغ قرارداد آن  از  اردكان« پس 
با سرعت در شركت  كارفرما،  سوي 

ساختمان و نصب فراب آغاز شد.
پس از دريافت و ارائه ضمانت نامه 
از  قرارداد  پرداخت  پیش  دريافت  و 
زمان  به  توجه  با  اصلي،  كارفرماي 

براي عملیات  قرارداد  ماهه  كوتاه 6 
راه اندازي  و  نصب  تامین،  طراحي، 
مگاواتي،   10 خورشیدي  نیروگاه 
عملیات اجرايي پروژه با سرعت و در 
شركت  در  ممكن  زمان  كوتاه ترين 
ساختمان و نصب فراب كلید خورد.  
كارگاه  تجهیز  عملیات  ادامه،  در 
محل  در  اجرايي  تیم  استقرار  و 

و  انجام  اردكان  پروژه در شهرستان 
نقشه برداري و مطالعات و آزمايش ها 
طراحي  فاز  شد.  آغاز  ژئوتكنیك 
حوزه هاي  در  پروژه  مهندسي  و 
دقیق،  ابزار  مكانیك،  برق،  مختلف 
ساختمان، فرآيند و ... نیز در معاونت 
مهندسي فراب به نحو قابل تقدير در 

حال پیشرفت است. 

عملیات  تكمیل  منظور  به 
كمترين  در  لوله  خط  باقي مانده 
تاريخ  در  جلسه اي  ممكن،  زمان 
حضور  با  جاري  سال  ماه  آبان   26
تانا  شركت هاي  عامل  مديران 
فراب  نصب  و  ساختمان  و  انرژي 
محل  در  كارگاهي  عوامل  همراه  به 
آب شیرين كن بندرعباس برگزار شد. 
ضمن  تا  شد  توافق  جلسه  اين  در 
توسط  نیاز  مورد  نقدينگي  تامین 
به  اجرايي  عملیات  عمده  كارفرما، 
سال  دي ماه   11 تا  و  رسیده  اتمام 
جاري آماده آب اندازي شود. با تالش 
كارگاهي  عوامل  كلیه  شبانه روزي 
هفتگي  و  میداني  بازديدهاي  و 

عملیات  عمده  بخش  ارشد،  مديران 
مجوزهاي  كسب  نظیر  باقي مانده 
پلیس راه و عبور از  جاده هاي اصلي 
شهر در 4 نقطه به اتمام رسید. ساير 
به  شده  محقق  اجرايي  فعالیت هاي 

قرار ذيل است:
جاده  پايپ جكینگ  اجراي   -
سیرجان و لوله گذاري هاي اين محدوده

محدوده  در  اسلب گذاري  اجراي   -
صفر تا 330 جهت لوله گذاري اين ناحیه

- آغاز عملیات پايپ جكینگ پل 
پتروشیمي

پايپ  اجراي  مقدمات  انجام   -
جكینگ در پل توسعه

كیلومتر  محدوده  آماده سازي   -

انجام  جهت   10700 تا   3700
هیدروستاتیك تست

جكینگ  پايپ  مقدمات  اجراي   -
بلوار امام حسین 

- انجام عملیات حفاري، لوله گذاري، 
عايق و رنگ سرجوش ها و خاك ريزي 
پايپ  سمت  به  داماهي  مخازن  بین 

جكینگ بلوار امام حسین
- انجام و خاتمه اوپن كات )برش 
عايق  لوله گذاري،  حفاري،  آسفالت، 
و  خاك ريزي  سرجوش ها،  رنگ  و 
آسفالت( در جاده ها و بلوارهاي اصلي 

شهر بندرعباس
- ادامه احداث حوضچه هاي بتني 

در طول مسیر خط لوله

شروعزودهنگاموبدونوقفه
پروژهنيروگاهخورشيدياردكان

تسريع در تكميل خط لوله آب شيرين كن بندرعباس
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 Data قرارداد احداث نیروگاه برق آبي
Dian به ظرفیت 1.2 گیگاوات به شركت 
اين  ارزش  شد.  ابالغ   CGGC چیني 
قرارداد در حدود 1.6 میلیارد دالر تخمین 
زده شده است. اين نیروگاه، توانايي تولید 
را  سال  در  برق  ساعت  گیگاوات   7770
خواهد داشت و انرژي تولید شده آن براي 
شد.  خواهد  مصرف  صنعتي  كاربردهاي 
اين  ساخت  زمان بندي،  برنامه  اساس  بر 

نیروگاه 5 سال به طول خواهد انجامید. 

نمود  اعالم   CTGC چیني  شركت 
 10.2 نیروگاه  سد  ساخت  فرآيند  كه 
گیگاواتي Wudongde به اتمام رسید. 
ارتفاع اين سد 270 متر و طول آن 326 
متر است. الزم به ذكر است اين نیروگاه 
به 12 واحد 850 مگاواتي تجهیز خواهد 
بزرگ  نیروگاه  چهارمین  عنوان  و  شد 
برق آبي كشور چین را كسب خواهد نمود. 
شركت  توسط  نیروگاه  اين  واحد  شش 
نیز توسط  Voith و  شش واحد ديگر 

هزينه  شد.  خواهد  تامین   GE شركت 
میلیارد   15 نیروگاه  اين  ساخت  تقريبي 

دالر برآورد شده است. 

اول  فاز  تجهیرات  تامین  قرارداد 
به   Daus مگاواتي   4320 نیروگاه 
 GE شركت  از   متشكل  كنسرسیومي 
شركت  و   Renewable Energy
اين  شد.  ابالغ   PowerChina چیني 
تامین شش واحد  كنسرسیوم مسئولیت 
گاورنر  فرانسیس،  نوع  از  مگاواتي   360
بر  را  كنترلي  و  حفاظتي  سیستم هاي  و 
است  ذكر  به  الزم  داشت.  خواهد  عهده 
 2160 ظرفیت  پروژه،  اين  اول  فاز  در 
بهره برداري  به  نیروگاه  اين  مگاواتي 
خواهد رسید كه توانايي تولید 21 تراوات 
داشت.  خواهد  را  سال  در  برق  ساعت 
 4.2 نیروگاه،  اين  اول  فاز  اجراي  هزينه 

میلیارد دالر برآورد شده است. 

 624 نیروگاه  تجهیزات  تامین  قرارداد 
مگاواتي Kiru به شركت Andritz ابالغ 
يورو  میلیون  قرارداد، 50  اين  ارزش  شد. 
اعالم شده است كه بر اساس آن، شركت 
و  نصب  و  تامین  مسئولیت   Andritz
فرانسیس،  توربین  واحد  چهار  راه اندازي 
ژنراتورها و پست GIS 400 KV را بر عهده 
خواهد داشت. برق تولیدي اين نیروگاه براي 
تامین كسري برق بخش هاي شمالي هند 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

با  كه  نمود  اعالم  جهاني  بانك 
براي  دالر  میلیون   50 مبلغ  تخصیص 

 ابالغ قرارداد نيروگاه
Data Dian برق آبي

اتمام فرآيند ساخت سد 
Wudongde نيروگاه برق آبي

ابالغ قرارداد تامين 
تجهيزات فاز اول نيروگاه 

Dasu برق آبي

ابالغ قرارداد تامين تجهيزات 
 Kiru نيروگاه برق آبي

 تخصيص منابع مالي
 مورد نياز جهت بازسازي
Nurek نيروگاه برق آبي

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه 
Taoussa برق آبي

اندونزي1

از گوشه و کنار جهان، نگاهی گذراست به اخبار انرژی جهان. همه آنچه در 
2 ماهه گذشته در قالب قراردادهای تجاری در حوزه احداث نیروگاه های 

و  کشورها  بین  سدسازی  و  آبی  خورشیدی،  بادی،  حرارتی، 
افتاده است را در این  اتفاق  انرژی  شرکت های معتبر تولید 

دو صفحه بازتاب می دهیم. رنگ آبی نشانگر قراردادها 
و اخبار حوزه آب، رنگ قرمز نشانگر قراردادها و 

اخبار حوزه نیروگاه های حرارتی و رنگ سبز 
داد.  خواهد  پوشش  را  نو  انرژی های 

 Hydropower نشریه  از  اخبار 
Dams & ترجمه شده است.

چين2

 پاكستان3

هند4

تاجيكستان5

مالي6

 Nurek ادامه فرآيند بازسازي نیروگاه
موافقت نموده است. تاكنون بانك جهاني 
براي بازسازي اين نیروگاه، مبلغ 225.7 
اين  است.  داده  تخصیص  دالر  میلیون 
نیروگاه 3015 مگاواتي، در سال 1972 
ساخته شده است و انتظار مي رود بعد 
از انجام فرآيند بازسازي، ظرفیت تولید 
در  گیگاوات ساعت  به 300  آن  انرژي 

سال افزايش بايد. 

مگاواتي  نیروگاه 25  قرارداد ساخت 
متشكل  كنسرسیومي  به   Taoussa
شد.  ابالغ  تركیه اي  شركت  چند  از 
میلیون   172.5 قرارداد،  اين  ارزش 
دالر  میلیون   152.8 كه  است  دالر 
 19.7 و  سیويل  فرآيندهاي  به  مربوط 
میلیون دالر مربوط به تامین تجهیزات 



از گوشه و کنار جهان

ابالغ قرارداد تامين تجهيزات 
 Rufiji نيروگاه برق آبي

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه 
Kaiha 2 برق آبي

موافقت BDEAC با تامين 
Sendje مالي نيروگاه

 ساخت نيروگاه
 Edson سيكل تركيبي

 اتمام فرآيند ساخت
Borssele نيروگاه بادي

تهیه و تنظیم: محمدرضا نازآبادی
 سرپرست مديريت برنامه ريزي و تحقیقات بازاريابي

معاونت توسعه كسب و كار شركت فراب

10

11

كانادا

هلند

تانزانيا7

ليبريا8

گينه9

الكترومكانیكي است. سد اين نیروگاه، 
طول  متر   1300 و  ارتفاع  متر   15
فرآيند  اتمام  از  پس  داشت.  خواهد 
تولید 118  توان  نیروگاه  اين  ساخت، 
گیگاوات ساعت برق در سال را خواهد 
داشت كه تقريباً 90 درصد از برق مورد 
تا  را  منطقه  اين  شده  پیش بیني  نیاز 

سال 2030 تامین خواهد نمود. 

نیروگاه  تجهیزات  تامین  قرارداد 
2115 مگاواتي Rufiji به شركت چیني 
DEC ابالغ شد. هزينه تقريبي ساخت 
اين نیروگاه، 2.9 میلیارد دالر برآورد شده 
است كه توسط دولت تانزانیا تامین شده 
است. از مشخصات اين نیروگاه مي توان 
به سد به ارتفاع 131 متر و طول 1025 
متر اشاره نمود. همچنین اين نیروگاه به 

قرارداد ساخت نیروگاه 2.5 مگاواتي 
متشكل  كنسرسیومي  به   Kaiha 2
شركت  و   ENCO ژاپني  شركت  از 
 Hydro Power سري النكايي 
International ابالغ شد. ارزش اين 
قرارداد، 12.4 میلیون دالر برآورد شده 
است. بر اساس برنامه زمان بندي، مراحل 
طول  به  ماه   25 نیروگاه  اين  ساخت 
توانايي  اتمام،  از  انجامید و پس  خواهد 
تولید 5 گیگاوات ساعت برق در سال را 

9 واحد توربین فرانسیس عمودي به 
خواهد  تجهیز  مگاوات   235 ظرفیت 
صورت  برنامه ريزي  اساس  بر  شد. 
گرفته اين نیروگاه در سال 2022 به 
توانايي  و  رسید  خواهد  بهره برداري 
تولید 6.3 تراوات ساعت برق در سال 

را خواهد داشت. 

اعالم   Black & Veatch شركت 
نمود كه ساخت نیروگاه سیكل تركیبي 
900 مگاواتي واقع در ايالت Alberta را 
آغاز نموده است. اين نیروگاه به دو واحد 
شد.  خواهد  تجهیز   SCC6-8000H
بر اساس برنامه زمان بندي، ساخت اين 
نیروگاه در سال 2023 به اتمام مي رسد 
و براي انجام آن به بیش از 3 میلیون 
نفرساعت احتیاج خواهد بود و در زمان 

پیك، 600 شغل ايجاد خواهد نمود. 

كه  نمود  اعالم   Orsted شركت 
 752 بادي  نیروگاه  ساخت  فرآيند 
مگاواتي Borssele با موفقیت به پايان 
 94 داراي  نیروگاه  اين  است.  رسیده 
شركت  توسط  كه  است  بادي  توربین 
شده  تامین   Siemens Gamesa
براي  نیروگاه  اين  تولیدي  برق  است. 
خانوار  میلیون  يك  از  بیش  مصرف 
الزم  گرفت.  خواهد  قرار  استفاده  مورد 
به ذكر است شركت Orsted تاكنون 
25 نیروگاه بادي را در اروپا و آمريكاي 

شمالي احداث نموده است.  

موافقت   BDEAC آفريقايي  بانك 
میلیون   138 مالي  تامین  با  را  خود 
نمود.  اعالم   Sendje نیروگاه  دالري 
مگاوات   200 نیروگاه  اين  ظرفیت 
است كه توسط يك پیمانكار اوكرايني 
خواهد  اجرا   )Duglas Alliance(

شد.
هزينه كلي ساخت اين نیروگاه 528 
میلیون دالر برآورد شده است. ساخت 
آغاز شده  نیروگاه در سال 2012  اين 
بود، اما به دلیل عدم وجود منابع مالي 
سال  در  آن  ساخت  فرآيند  نیاز،  مورد 
فرآيند  مجدداً  شد.  متوقف   2016
سال  اواسط  از  نیروگاه  اين  ساخت 
2018 آغاز شده است و انتظار مي روند 
اواخر سال 2021 به بهره برداري برسد.

خواهد داشت كه براي بیش از 10 هزار 
خانوار مورد استفاده قرار مي گیرد.



پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
گاهُشمارپيشرفت

نصب كيسينگ بخش كم فشار توربين بخار

اجراي پایپينگ بخش بخار

بویلر بازیافت واحد 1 و 2دیوار چيني سالن بخار
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95/5 96/12

97/7

97/8
شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود ژنراتور بخار 
به سایت

برق دار شدن
 ترانس اصلي

 400 Kv راه اندازي پست نصب توربين واحد اولسنکرون واحد اول نيروگاه

96/6 98/2

98/3

راه اندازي رسمي واحد 
نخست بخش گاز

راه اندازي رسمي واحد 
دوم بخش گاز

98/9

99/6
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با ثبت بالغ بر 97درصد پيشرفت در كل پروژه صورت گرفت

عملیات ساخت دو بخش داكت اصلي و هدر داكت بخار نیروگاه سیكل تركیبي 
داالهو توسط شركت ساخت تجهیزات فراب انجام شده و كلیه تجهیزات ساخته 
 Steam داكت  تجهیزات  و   Main Duct & Risers قطعات  شامل  شده 

Header به سايت نیروگاه داالهو ارسال شد. گفتني است، در حال حاضر براي 
اين پروژه بالغ بر 97 درصد پیشرفت ثبت شده است.

تا كنون بالغ بر 95 درصد تیوب باندل هاي نیروگاه داالهو توسط شركت ساخت 
تجهیزات فراب نصب شده است. در ادامه، مونتاژ و نصب تجهیزات داكت اصلي و 

هدر نیز همزمان با نصب تیوب باندل ها در حال انجام است و پروژه در مجموع 61 
درصد پیشرفت داشته است.

تامينوساختداكتبخارنيروگاهسيكلتركيبيداالهو

عملياتنصبتيوبباندلهاوداكتبخارنيروگاهداالهو

اخبارشركت
ساختتجهيزات

فراب



نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق
گاهُشمارپيشرفت

 نصب سيني و نردبان كابل در طبقه ژنراتور

نصب استراكچر ساختمان هااجرای عمليات نصب تجهيزات و پایپينگ سيستم رسوبگير
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 نصب تجهيزات و اجراي سيني و نردبان كابل در طبقه توربيناجرای عمليات  پایپينگ سيستم رسوبگير

نصب تجهيزات سيستم كولينگ در طبقه اسپيرال كيس

94/4 95/11 97/8

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دایك

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

آغاز بتن ریزي نصب استيرینگ 
و رانر چمبر واحد اول

96/195/8

تمامي تجهیزات باقي مانده اعم از تیر ترونیون دريچه هاي راديال، باقي مانده كاورهاي 
و   HPU شامل  ايتالیا  در  باقي مانده  تجهیزات  و  فالشینگ  استاپالگ  دريچه هاي 
قطعات برقي و ترونیون ها توسط شركت ساخت تجهیزات فراب ساخته و به محل 

كارگاه نصب حمل شده است.  نصب فیكس پارت هاي دريچه هاي استاپالگ شروع 
شده و تاكنون فیكس پارت هاي كف دريچه هاي استاپالگ درفت تیوب و پايین دست 

رسوبگیر، نصب و تحويل مشاور و كارفرماي اصلي پروژه شده است.

طراحي،ساختونصبتجهيزاتنيروگاهدرالوك2دركردستانعراق

اخبارشركت
ساختتجهيزات

فراب
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1200 Pipe Line- 27 KM  انجام عمليات اجرایي در محدوده اپن كات شهيد رجایي

1200 Pipe Line- 26+600 KM-انجام عمليات اجرایي در محدوده اپن كات اتوبان شهيد رجایي

1400 Pipe Line- 15+810 KM-چاله دریافت پایپ جك در جاده برگشت بندر سيرجان

1400 Pipe Line- 00+300 KM-1 انجام عمليات اجرایي در كریدور آب شور

پروژه خط لوله 
بندرعباس

98/6گاهُشمارپيشرفت 98/7
شروع كار

شروع فعاليت
خط 1400 در كارگاه 

شروع فعاليت
خط 1200 در كارگاه

انجام عمليات
حفاري و بتن 

حوضچه ها 

اجراي پایپ جکينگ

99/1

99/5

98/6
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نصب پله برقی های ایستگاه كوهسنگی و كاوه

 نصب و راه اندازی جك های سنکرون باالبر قطارنصب و راه اندازی جك های سنکرون باالبر قطار

نصب و راه اندازی جك های سنکرون باالبر قطارنصب پله برقی های ایستگاه كوهسنگی و كاوه

گاهُشمارپيشرفت
خط 2 قطار

شهري مشهد

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

راه اندازي 
ایستگاه 
الندشت

راه اندازي ایستگاه 
98/5كوهسنگي 98/9

98/8

راه اندازي ایستگاه شهيد كاوه
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بویلرهاي بازیافت واحد 1 تا 4

صفحات نصب شده اینلت داكت بویلر بازیافت واحد 3

اجراي مخازن آب شيرین كن

لوله كشي و نصب قطعات برق و ابزار دقيق بخار واحد 1

گاهُشمارپيشرفت
نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي

از مجموع 6330 تن تجهیزات غیر تحت فشار سیستم بويلرهاي بازيافت حرارتي نیروگاه متمركز 
پارس جنوبي حدود 5840 تن شامل كیسینگ، داكت و استیل استراكچر مربوط به 6 واحد تحت 
مديريت پیمان شركت ساخت تجهیزات فراب و در مجموعه آذراب ساخته و به سايت پروژه تحويل 

شده است.
 همچنین210 تن از تجهیزات، آماده حمل و 230 تن نیز در فرايند تكمیل ساخت است.

مديريتپيمانHRSGنيروگاهمتمركز
پارسجنوبيتوسطشركتساختتجهيزاتفراب

اخبارشركت
ساختتجهيزات

فراب
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نماي غربي بویلر بازیافت واحد 1حفاظت كاتدي بخش مشتركات واحد 1

پایپ رك بخش مشتركات واحد 1

92/12

96/10

96/10

96/11

98/7

98/10

99/3 99/9

99/7 99/10

شروع قرارداد

شروع نصب توربين
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب توربين  ژنراتور 
واحد 2

راه اندازي تصفيه خانه آب و 
توليد آب دمين

راه اندازي بویلر كمکي  Final Passi�  اتمام
vation HRSG#2

 شروع نصب
  توربين  ژنراتور

 واحد 3

 راه اندازي
 سيستم كولينگ 
كمکي و سيستم 

هواي فشرده

 راه اندازي
دیزل ژنراتور

برق دار كردن 
 Station

 Transformer
واحد 6 نيروگاه گازي
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پروژه خط 7 
مترو تهران

گاهُشمارپيشرفت

كابل كشي و ارنج از هفده شهریور 

 ایستگاه برج ميالد - نصب ساعت دیجيتال انتقال تابلو ام سي سي  - برج ميالد
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1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جدید

افتتاح و بهره برداري 
از 8 ایستگاه 
مسافري و 11 

ایستگاه عبوري

راه اندازي 3 ایستگاه 
بهره برداري  نيمه 
شمالي خط از ميدان 
صنعت تا مهدیه

راه اندازي 
بخش شرقي 

و ایستگاه هاي 
بسيج و محمدیه

راه اندازي  
ایستگاه نواب

راه اندازي ایستگاه 
برج ميالد

راه اندازي
 ایستگاه مولوي

بهره برداري از 5 
ایستگاه مسافري و 
3 ایستگاه عبوري با 
سيگنالينگ دائم

95/4 97/4

97/12

98/5

98/10

99/7

99/8

وضعيت نصب آسانسور ایستگاه كميل 

ایستگاه برج ميالد - مراحل نصب دوربين ها و اسپيکرها 

ایستگاه مولوي - نصب جي بي به فن 

 كابل ام وي - برج ميالد 

 پيشرفت قابل توجه عمليات اجرايي
در پروژه خط 7 مترو تهران 

با توجه به تحقق برنامه ريزي ها و با افزايش توان و تسريع در عملیات اجرايي، ايستگاه 
برج میالد )V7( در تاريخ 26 آبان ماه افتتاح شد. همچنین در راستاي راه اندازي ورودي 
ايستگاه كمیل)O7( در آذر ماه 99، نصب تجهیزات مديا كانورتر، دوربین و  شرقي 
آسانسور ورودي نیز صورت پذيرفت. شايان ذكر است با برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي 
صورت گرفته، بهره برداري از ايستگاه هاي محالتي، قیام و آهنگ در دستور كار عملیات 

اجرايي سال 99 قرار گرفته است.
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 نمایي از تجهيزات نصب شده

 نمایي از تجهيزات نصب شده نمایي از تجهيزات نصب شده

پروژه نيروگاه خورشيدي 
 

 20 كيلوواتي شهرداري 

منطقه 17 تهران

98/12گاهُشمارپيشرفت

99/5

99/5 99/10

99/6

عقد قرارداد

طراحي نيروگاه نصب تجهيزات

تامين تجهيزات راه اندازي و اتصال به 
شبکه سراسري برق
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 نمایي از تجهيزات نصب شده

عمليات اوليه براي نصب نيروگاه خورشيدي

نيروگاه هاي خورشيدي
 

 25 كيلوواتي شهرداري 

منطقه 12 تهران
98/9گاهُشمارپيشرفت

99/6

99/8

99/10

عقد قرارداد

طراحي نيروگاه

نصب تجهيزات

نصب، 
راه اندازي و 

اتصال به شبکه 
سراسري برق

 نيروگاه
خورشيدي اردكان

گاهُشمارپيشرفت
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اینفوگرافیک

كارخانه كاغذ سبز خوزستان

احداث دو دستگاه بويلر دوگانه سوز 
ظرفيتتوليدبخار

فشاربخار

دمايسوپرهيت

140

6/8

460

تنبخاردرساعت)هرواحد(

مگاپاسكال

درجهسانتيگراد



)KGPC( كارفرما: شركت كاغذ سبز خوزستان
قرارداد: اجراي عمليات طراحي، مهندسي، خرید و اجراي 2 واحد بویلر دوگانه سوز

پيمانکار EPC: گروه فراب

تعدادواحدها

محلاجرايطرح:
استان خوزستان، 35 كيلومتری جاده اهواز 

آبادان، مجموعه كشت و صنعت نيشكر 
سلمان فارسی

نوعواحدها:
بويلر دوگانه سوز، مغزه نيشكر و گاز طبيعی

هدف:
تامين بخار مورد نياز جهت توليد كاغذ

2
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مقاله علمي

كارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی راه و ترابری

فردین ناصری

مدل سازی آماری عملکرد  روسازی آسفالتی
 تأثير الياف حاوی الياف ميکرو، ماكرو و نانوپليمری بر روی عملکرد فيزيکی روسازی آسفالتی

از  استفاده  با  آسفالتی  روسازی های  عملکرد  خواص  ارتقای  و  اصالح 
حوزه  در  فعاالن  و  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  مختلف،  افزودنی های 
صنعت راه سازی بوده است. الياف به عنوان یکی از انواع افزودنی ها و نيز 
تغيير  در  زیادی  قابليت های  آنها،  خاص  و  مکانيکی  ویژگی های  خاطر  به 
زمينه  در  گسترده ای  مطالعات  تاكنون  داشت.  خواهند  آسفالت  عملکرد 
صورت  روسازی  در  آن  نقش  و  آسفالتی  مخلوط های  در  الياف  عملکرد 
آماری عملکرد  تاكنون مطالعه ای در خصوص مدل سازی  اما  نگرفته است، 

بر  الياف  این  تأثير  و  نانو  و  ماكرو  ميکرو،  الياف  حاوی  آسفالتی  روسازی 
است.  نشده  انجام  آسفالتی  روسازی  مکانيکی  و  فيزیکی  مشخصات  روی 
حاوی  آسفالت  روسازی  عملکرد  آماری  مدل سازی  هدف  با  مطالعه  این 
نانو در دو سطح 0/5 و 1  اندازه های ماكرو، ميکرو و  الياف پلی پروپيلن در 
آسفالت حاوی  نمونه های  منظور،  بدین  است.  گرفته  انجام  الياف  از  درصد 
0/5 و 1 درصد از الياف در سه سطح ماكرو، ميکرو و نانو ساخته شد و در 
معرض آزمایشات فضای خالی، مقاومت مارشال، حساسيت رطوبتی، مدول 
برجهندگی و خزش مکانيکی قرار گرفتند. داده های به دست آمده به صورت 
ميانگين آماری گزارش شد. به منظور مدل سازی عملکرد آماری از نرم افزار 
Design Expert 11 با روش CCD با استفاده رویکرد stepwise استفاده 

بخشاول
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33

1- مقدمه
شبكه راه ها بخش قابل توجهی از ثروت های ملی هر كشور را تشكیل می دهد. 
ساخت، نگهداری و ترمیم روسازی های آسفالتی عموما اعتبارات مالی هنگفتی را به 
خود اختصاص داده و معموال هزينه های نگهداری ثانويه از هزينه های اولیه ساخت 
به مراتب بیشتر است. بنابراين به كارگیری روسازی با كیفیت مطلوب و عمر طوالنی، 
همواره بايستی مدنظر قرار گیرد]1[. راهكارهايی كه منجر به افزايش دوام، كیفیت 
و عمر روسازی آسفالتی و جلوگیری از خرابی های زودرس آن می شوند، همواره 
مورد توجه پژوهشگران و متصديان صنعت راه سازی بوده اند. روسازی ها به مرور 
زمان و با توجه به نحوه بهره برداری، حجم ترافیك و شرايط آب و هوايی منطقه هايی 
كه راه از آن عبور می كند و مشخصات فنی و اجرايی اولیه، به تدريج فرسوده شده 
و خرابی در آنها پديد می آيد ]2[. وسعت و شدت اين خرابی ها عالوه بر عوامل فوق، 
تابعی از شرايط و نحوه نگهداری راه است كه بنا بر قاعده  بايستی با آغاز بهره برداری 

از سیستم، به طور اصولی و مستمر باشند.  
از طرف ديگر، بهبود خواص مخلوط های آسفالتی همواره يكی از مسائل حائز 
طور  به  اخیر  دهه  چند  در  افزودنی ها  است.  بوده  روسازی  مهندسی  در  اهمیت 
گسترده در آسفالت مورد استفاده قرار گرفته اند و از مهم ترين آنها كه اثرات مطلوبی 
بر خواص فیزيكی و مكانیكی آسفالت دارد، می توان به الیاف پلی پروپیلن اشاره كرد. 
از اين افزودنی با توجه به كارايی باال، سهولت در نحوه استفاده و اقتصادی بودن، در 
روسازی آسفالتی جهت بهبود مشخصات فیزيكی و مكانیكی مخلوط های آسفالتی 
استفاده شده است ]3[. در همین راستا، طباطبايی ]4[، شاه حسینی و همكاران 
]5[، سبحانی و همكاران ]6[، چه و مارتینز ]7[، ماساد وهمكاران ]8[مطالعاتی را در 
خصوص استفاده از افزودنی ها به منظور بهبود عملكرد روسازی ها انجام داده اند كه 
نتايج اين مطالعات نشان می دهد استفاده از اين افزودنی ها منجر به بهبود عملكرد 
روسازی ها شده است، اما به طور كلی، تاكنون در هیچ مطالعه ای به مدل سازی اين 
فرايندها به طور جامع پرداخته نشده است. به همین منظور، در مطالعه حاضر به 
مدل سازی آماری عملكرد روسازی آسفالتی حاوی الیاف میكرو، ماكرو و نانوپلیمری 

و تأثیر اين الیاف بر عملكرد فیزيكی روسازی آسفالتی مي پردازيم.  

2-مواد و روش ها
2-1-خصوصيات فيزیکی قير

بر  عمدتا  می شود،  استفاده  راه سازی  در  كه  خالصی  قیرهای  فنی  مشخصات 
استاندارد مطابقت داشته  با  بايستی  نفوذ، طبقه بندی می شوند كه  اساس درجه 

باشد. همچنین، كندروانی قیر در دو دمای 135 و 160 تعیین شده است.

جدول 1- خصوصيات فيزیکی قير مورد استفاده در این مطالعه كه  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  ارائه شد.  گرافيکی  به صورت  نتایج  و  شد 
را  بهتری  عملکرد  آزمایشی،  تست های  در  نانو  اندازه  با  الياف  از  استفاده 
نسبت به الياف ميکرو و نانو از خود نشان داد، به گونه ای كه در الياف نانو، 
برجهندگی، حساسيت  مارشال، مدول  مقامت  مقدار فضای خالی،  باالترین 
رطوبتی به دست آمد. به طور كلی، نتایج نشان داد كه استفاده از الياف نانو 

باعث بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی شده است.

كلماتكليدی:
مدل سازی آماری، روسازی آسفالتی، الياف پلی پروپيلن، 

Design expert

نتایجشماره استانداردخصوصيات فيزیکی

)gr/cm3( )دانسیته )چگالیASTM: D70-971/03

)oC( نقطه نرمیASTM: D36-9546

ASTEM: D92-95242نقطه اشتعال

درجه میزان نفوذ )25 درجه سانتی گراد، 
100 گرم، 5 ثانیه

ASTM: D5-9791

باالتر از ASTM: D113-99100قابلیت شكل گیری برحسب سانتی متر

)135 oC( كندروانی قیرASTM: D2170-95268

)160 oC( كندروانی قیر در دمایASTM: D2170-95105
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2-2- مشخصات مصالح سنگی
مصالح سنگی مورد استفاده از نوع سنگی آهكی و از كارخانه آسفالت شهرداری شهر 

سنندج تهیه و مشخصات مصالح سنگ آهكی در جدول ارائه شده است.

جدول 3- ویژگی های دانه بندی در طرح اختالط

جدول 4- عالئم اختصاری نمونه ها

2-3-الياف مورد استفاده در تهيه نمونه ها
در اين مطالعه از الیاف پلی پروپیلن با اندازه قطرهای مختلف و با درصدهای مختلف 
در تهیه نمونه ها استفاده شده است. الیاف از شركت نانونخ و گرانول سیرجان خريداری 

و مطابق با راهنما مورد استفاده قرار گرفته است.

2-4-تهيه و ساخت نمونه های آزمايشی
برای طرح اختالط مخلوط های آسفالتی، از روش مارشال استفاده شد. سه نمونه برای 
هر درصد قیر تهیه شد و هر سری نمونه با افزايش نیم درصدی قیر به گونه ای تهیه شد 
كه حداقل دو سری نمونه مخلوط آسفالتی با درصد قیر بیشتر و دو سری نمونه با درصد 
قیر كمتر نسبت به قیر بهینه حاصل شود. میزان بهینه درصد قیر در نمونه مخلوط های 
آسفالتی مطابق با نشريه شماره 101 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و پیشنهادات 
بیندر  با  رابطه  با در نظر گرفتن فضاهای خالی در  انستیتیو آسفالت،   MS-2 نشريه 

مساوی با 4/7 درصد نسبت به وزن مخلوط آسفالتی به دست آمد. 

برای تهیه نمونه های حاوی الیاف، از استاندارد ASTM-D1559 استفاده و آزمايش ها 
در سه نوبت انجام شد.

2-5- عملکرد روسازی آسفالتی و مدل سازی آماری
مطابق  مارشال  مقاومت  اندازه گیری های  آسفالتی،  روسازی  عملكرد  تعیین  برای 
مدول   ،AASHTO-T283 با  مطابق  رطوبتی  حساسیت   ،ASTM D-1559 با 
به  داده های  انجام گرفت.  ASTM-D4123، خزش دينامیكی  با  برجهندگی مطابق 

شماره استانداردنوع آزمایش
مصالح سنگی آهکی

فيلرماسهشن ریزشن درشت

--ASTM: D5821-959798شكستگی مصالح (%)

--ASTM:C131-962523افت سايش با روش لوس آنجلس

-ASTM: C88-99110افت وزنی در برابر سولفات سديم (%)

ASTM: C127-932/572/632/652/50دانسیته

-ASTM: C127-930/911/11/81جذب آب (%)

-ASTM: C2419-95--62ارزش ماسه ای

ASTM: D4318-98-NPNPنشانه خمیری

جدول 2- خصوصيات مصالح سنگی آهکی

دانه بندی )درصد عبوری(آئين نامه )درصد عبوری(اندازه الك

19100100

12/5100-8589/5

71/5حداكثر 9/575

4/7528-2025/5

2/524-1620/1

116-1213/3

0/312-1012

0/07510-89/5

درصد )P(الياف )F(عالمت اختصاری

P1-F10/5ماكرو پلی پروپیلن

P2-F11ماكرو پلی پروپیلن

P1-F20/5میكرو پلی پروپیلن

P2-F21میكرو پلی پروپیلن

P1-F30/5نانو پلی پروپیلن

P2-F31نانو پلی پروپیلن
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 ،)RSM(  و با روش سطح پاسخ Design–Expert دست آمده با استفاده از نرم افزار
تجزيه  و تحلیل شد.

3- نتايج آزمايشگاهی
3-1-مقاومت مارشال

نتايج مقاومت مارشال برای نمونه های حاوی الیاف پلی پروپیلن در جدول 6 و نمودار 
1 ارائه شده است.

جدول 6- مقاومت مارشال نمونه های حاوی انواع الياف

 نتايج نشان داد كه با افزوده شدن درصد الیاف از 0/5 به 1 مقاومت مارشال افزايش 
پیدا كرده است. به گونه ای كه میزان مقاومت مارشال در نمونه حاوی 1 درصد الیاف 

نانوپلی پروپیلن بیشترين مقاومت مارشال را از خود نشان داده است.

3-2-حساسيت رطوبتی
نتايج حساسیت رطوبتی برای نمونه های حاوی الیاف پلی پروپیلن به صورت نسبت 

مقاومت كششی مرطوب به خشك )TSR( در جدول 7 و نمودار 2 ارائه شده است.

جدول 7- حساسيت رطوبتی نمونه های حاوی انواع الياف

و  نمونه ها شده  مقاومت كششی  افزايش  باعث  الیاف  افزودن  داد كه  نشان  نتايج 
نتیجه شاخص  بهبود داده و در  برابر چرخه های ذوب و يخ،  را در  عملكرد آسفالت 

TSR افزايش پیدا كرده است.

3-3-تعيين مدول برجهندگی
نتايج مدول برجهندگی برای نمونه های حاوی الیاف پلی پروپیلن در جدول 8 و نمودار 

3 ارائه شده است.

جدول 5- مشخصات الياف پلی پروپيلن

نمودار 1- مقدار مقاومت مارشال نمونه های حاوی انواع الياف

مقاومت كششی نمونه
)kN( خشك

مقاومت كششی 
)kN( مرطوب

TSR (%)

control13/210/982/5

P1-F111/69/985/3

P2-F111/49/885/9

P1-F211/410/188/5

P2-F211/21089/2

P1-F39/89/192/8

P2-F39/68/992/8

الياف )F(عالمت اختصاری

P1-F1992

P2-F11006

P1-F21012

P2-F21018

P1-F31035

P2-F31073

نانوپلی پروپيلنميکروپلی پروپيلنماكروپلی پروپيلننوع

–n–[CH2-CH(CH3)]n–[CH2-CH(CH3)]n[CH2-CH(CH3)]فرمول شیمیايی

2mm25µm20-40 nmقطر

g/cm391 g/cm390 g/cm3 91وزن مخصوص

)Gpa( 05/±0 84/33/93 0±/8/305 0±/05مدول االستیسیته

25 ± 365380 ± 2525 ± 360مقاومت كششی

1000000000 >10000000 >100000 >تعداد در گرم

--15طول
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نمودار 2. حساسيت 
نمونه های حاوی انواع الياف

نمودار 4. خزش دیناميکی 
نمونه های حاوی انواع الياف

جدول 4-9. خزش دیناميکی نمونه های حاوی انواع اليافجدول 8. مدول برجهندگی نمونه های حاوی انواع الياف

مدول برجهندگی )mPa(نمونه

Control3400

P1-F13250

P2-F13100

P1-F22600

P2-F22450

P1-F32150

P2-F32050

عدد روانی نمونه

Control11/42

P1-F110/85

P2-F110/81

P1-F210/43

P2-F210/37

P1-F39/82

P2-F39/72
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مقاومت  افزايش  باعث  و  كرده  ايفا  كننده  نقش مسلح  الیاف  كه  داد  نشان  نتايج 
مخلوط آسفالتی از طريق كاهش تغییر شكل دهی ها شده كه در نهايت سبب كاهش 

مدول برجهندگی شده است.

3-4-خزش ديناميکی
نتايج خزش دينامیكی برای نمونه های حاوی الیاف پلی پروپیلن در جدول 9 و نمودار 
4 ارائه شده است. نتايج نشان داد كه افزودن الیاف منجر به كاهش خزش دينامیكی 

نتايج  كاهش  باعث  آنها  اندازه  كاهش  و  الیاف  درصد  افزايش  است، همچنین،  شده 
خزش دينامیكی شده است. آزمايش خزش دينامیكی با تعیین كرنش تجمعی نمونه 

آسفالتی، عملكرد نمونه آسفالتی را در برابر شیارشدگی تعیین می كند.

4-مدل سازی آماری
4-1-تأثير الياف بر روی مقاومت مارشال

میانگین و انحراف معیار نتايج مقاومت مارشال در جدول 10 ارائه شده است.
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نمودار 4. خزش دیناميکی 
نمونه های حاوی انواع الياف

جدول 10. ميانگين و 
انحراف معيار نتایج مقاومت 

مارشال نمونه های حاوی 
انواع الياف

جدول 11. مجموع مدل 
متوالی مربعات

جدول 12. نتایج 
 2FI برای مدل ANOVA
برای پاسخ مقاومت مارشال

  نتايج نشان می دهد میانگین مقاومت مارشال با افزايش اندازه و افزايش درصد، 
افزايش پیدا كرده است.

مقاومت مارشال حاكی از بیشترين باری است كه نمونه بدون گسیختگی می تواند 
تحمل كند. چنین استدالل مي شود كه نمونه های حاوی الیاف نانو به مقدار 1 درصد 
بیشتر از تمامی مخلوط ها است. در جدول ذيل، مدل های مختلف با همديگر مقايسه 

شده است.   
 همانطور كه جدول نشان می دهد مدل معنادار است، البته اين به معنای معنادار 
و غیرمعنادار بودن اثر خود فاكتورها )انواع الیاف با درصدهای مختلف( نیست. مقادير 
كمتر از 0/05 به عنوان معنادار در نظر گرفته می شود. مدل 2FI در مقابل مدل 

خطی پیشنهاد شده است.
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ثابت نگه داشته می شوند، را نشان می دهد. ضريب هر فاكتور )الیاف( در سطح اطمینان 
95درصد همراه با عرض از مبدا مشخص و ارائه شده است. فاكتورهای اضافی غیر از 
فاكتورهای اصلی با تقريب و به روش stepwise در مدل سازی حذف شده است، تا تأثیر 

آنها در معادله پیشنهادی لحاظ نشود.

جدول 14. ارائه معادله مدل پيشنهادی

 نمودار توزيع نرمال داده ها در شكل 5 نشان داده شده است.

نمودار 5. نمودار توزیع نرمال

مقدار الندای بهینه در نمودار باكس-كاكس، مقدار 3 به دست آمده است. اين مقدار، 
عدد بهینه برای فرايند مدل سازی است. پس از تعیین اين مقدار، مقدار بهینه الندا در 

نظر گرفته شد و مدل سازی از اول اجرا شد.

نمودار 6. نمودار باكس-كاكس برای تبدیالت توانی

نمودار 7. نمودار مقایسه مقاومت مارشال در انواع الياف

 جدول 13. ضرایب
برحسب فاكتورهای 

كدشده
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در تصوير فوق، در هر نمودار اثر هر فاكتور بر پاسخ در يك نقطه خاص از فضا مشخص 
شده است. نتايج نشان می دهد تأثیر الیاف بر روی پاسخ مقاومت مارشال اثرگذار بوده و 

ضرايب مثبت هر فاكتور حاكی از اثر افزايشی اين فاكتور بر پاسخ است.

نمودار 8. نمودار 3D مقایسه مقادیر مقاومت مارشال در نمونه های حاوی انواع الياف

نتايج نشان می دهد كه مقدار مقاومت مارشال در نمونه های حاوی الیاف با اندازه 
ماكرو با مقدار 0/5 درصد، كمتر از نمونه های حاوی الیاف میكرو به مقدار 0/5 درصد 
بوده است. نتايج نشان می دهد كه مقدار مقاومت مارشال در نمونه های حاوی الیاف با 
اندازه نانو با مقدار 0/5 درصد، كمتر از نمونه های حاوی الیاف ماكرو به مقدار 0/5 درصد 
بوده است. از طرف ديگر، مقدار مقاومت مارشال در نمونه های حاوی الیاف با اندازه میكرو 

كمتر از نمونه های حاوی الیاف نانو به مقدار 0/5 درصد بوده است.

4-2-تأثير الياف بر حساسيت رطوبتی
میانگین و انحراف معیار نتايج حساسیت رطوبتی )TSR( نمونه های حاوی انواع الیاف 

در جدول 16 ارائه شده است.

 )TSR( رطوبتی  حساسيت  نتایج  معيار  انحراف  و  ميانگين   .16 جدول 
نمونه های حاوی انواع الياف

  نتايج جدول فوق نشان می دهد مقادير حساسیت رطوبتی )TSR(، روند منظم 
افزايشی دارند. بیشترين مقدار مربوط به نمونه حاوی الیاف ماكرو با مقدار 5 درصد 

و بیشترين مقدار مربوط به نمونه حاوی الیاف با اندازه نانو با مقدار 1درصد است.
ادامه دارد...
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بررسیراهكارجبرانسازی
فشاردیاريتوربويلربازياب
درنيروگاهشيركوهيزددر

بهرهبرداریباسوختمايع
كلمات كليدی: فشار، جبران سازی، سوخت مایع، دی اریتور بویلر بازیاب، شيركوه یزد

از جهاتی  بازیاب حرارتی  اریتور دربویلر های  فشارسازی دی 
دارای اهميت است، به طوری كه این مهم خود باعث جلوگيری از 
ایجاد پدیده كاویتاسيون در ورودی پمپ های آب تغذیه، كاهش 
نرخ سيركوالسيون آب در بخش اواپراتورها و در نتيجه كاهش 

با  ازدیگرسو،  مي شود.  زانویی ها  درمحل  مکانيکی  سایش  روند 
شرایط  كنترل  و  بویلر  به  ورودی  آب  هوازدایی  فرایند  بهبود 
بویلر و  شيميایی سيکل، دركاهش نرخ خوردگی شيميایی  در 
 LP و   HP درام های  به  ورودی  آب  گرمایش  پيش  با  همچنين 
دركاهش تنش حرارتی در این بخش و افزایش راندمان سيکل، 

موثر خواهد شد.

كارشناس ارشد مهندسی مکانيك
شركت بهره برداری و نگه داري فراب- نيروگاه سيکل تركيبی شيركوه یزد

مهدی مشيری

نشريه شماره 71 | آذر و دي 401399



مقاله علمي

باالنس  طراحی  در  مرجع  مقادیر  به  استناد  با  مقاله،  این  در 
حرارتی سيکل آب و بخار، نيروگاه سيکل تركيبی شيركوه یزد 
Thermoflowشبيه سازی  نرم افزار  از   GT-Pro توسط ماژول 
طرح   GT-Master ماژول  از  استفاده  با  سپس  و  است  شده 
و  بررسی  نيروگاه  این  بویلر  در    RCP از  استفاده  پيشنهادی 

نتایج آن مورد تحليل قرارگرفته است.

نتایج بررسی نشان مي دهد كه با بهره گيری از طرح پيشنهادی 
در مقایسه با طرح فعلی، فشار دی اریتور از barabs 2 به مقدار 
barabs 5/42  و توان و راندمان سيکل نيز به ترتيب از مقدار 
و   MW156/785 مقدار  به  درصد   48/46 و   MW150/467
48/96 درصد افزایش خواهد داشت كه مي تواند راهکار مناسبی 

جهت اصالح طرح موجود باشد.
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در فصول سرد سال كه با افزايش مصرف گاز دركشور مواجه خواهیم بود، افت قابل 
توجهی در فشارخط سراسری گاز ايجاد مي شود كه در اين حین، نیروگاه ها به عنوان 
تامین سوخت مورد  با مشكالت جدی در  بزرگترين مصرف كنندگان گاز در كشور، 
نیاز خود مواجه می شوند. با محدود شدن سهمیه سوخت گاز، بهره برداری از مجموعه 

توربین گازي و بويلرهای بازياب حرارتی تنها با سوخت مايع امكان پذير است.
ازطرفی با توجه به وجود مشكالت فنی و ساختاری كه در اين نوع از بويلرها وجود 
دارد، شرايط الزم جهت حفظ پارامترهای مهم ترمودينامیكی در بويلر و سیكل آب و 
بخار، سخت خواهد شد. در حین بهره برداری از بويلر بازياب حرارتی با سوخت مايع كه 
سیستم پیش گرمكن بخش دی اريتور در وضعیت بای پاس قرار داده می شود، دمای آب 
ورودی به دی اريتور به شدت كاهش می يابد، در اين شرايط، دما و فشار دی اريتور 
از حداقل فشار مجاز barabs2 كه توسط سازنده توصیه شده نیز كمتر می شود ]1[ 
و فرايند هوازدايی در دی اريتور با مشكل جدی مواجه شده و يا حتی مختل مي شود. 
به منظور جلوگیری ازگسترش پیامدهای ناشی از آن، از يك مسیر بخار كمكی، برای 
تثبیت فشار  و دمای دی اريتور بر روی يك مقدار حداقلی مجاز استفاده می شود. اين 
  LP مسیر غالبا منشعب از هدر بخار كمكی واحد بخار و يا مستقیما منشعب از درام
بويلر است. اين هدر بخار كمكی در شرايط عادی بهره برداری، تامین كننده بخار مورد 
نیاز اجكتور و در زمان راه اندازی بويلر، عالوه بر بخار اجكتور به منظور تامین بخار 

سیستم آب بندی  توربین مورد استفاده قرار می گیرد.
در تحقیقی كه در سال 2006 توسط جیمزمك دونالد]2[ صورت گرفت، بر اهمیت 
تاثیر روش مكانیكی فرايند هوازدايی در دی اريتور بويلرهای نیروگاهی تاكید شد و 
  7 ppb مشخص شد كه در صورت كاهش مقدار اكسیژن محلول در آب به كمتر از
افزايش  با  بويلركاهش خواهد داشت كه  ايجاد خوردگی شیمیايی در  شرايط جهت 

فشار و دما در دی اريتورها می توان به اين مهم دست يافت.
از مبدل  دونالدهايت از شركت مگنترول]3[ در سال 2013، پیشنهاد بكارگیری 
حرارتی میان گذر در مسیر آب با دمای باال در خروجی از بلودان بويلر و انجام پیش 

گرمايش آب ورودی به دی اريتور و همچنین استفاده از بخار خروجی بلودان در انجام 
فرايند گرمايش آب داخل درام دی اريتور را مطرح كرد و اهمیت بازيابی آب با دمای 
باال را كه می تواند به سود بیشتر در بخش تولید توان و كاهش استهالك بخش تصفیه 

خانه منتج شود، را يادآور شد.
با  در سال 2015، سانیل وراجكومار]4[ به بررسی تحقیقی پرداختند كه در آن 
استفاده از نرم افزار Matlab و با محاسبه مقادير اگزرژيكی سیكل نیروگاه بیوماس  
نشان دادند كه می توان با تغییر موقعیت قرارگیری دی اريتور ازمحل انتهايی بويلر به 
قسمت میانی بويلر و تغییر در آرايش المان های اواپراتور دی اريتور، راندمان و توان 

واحد بخار را بهبود بخشید.

2. لزوم  فشاردار كردن دی اريتور در بويلرهای بازياب حرارتی
فشاردار كردن دی اريتور در بويلر های بازياب حرارتی از چند جهت دارای اهمیت 

است، كه از جمله:
- جلوگیری ازكاهش فشار در مسیر ساكشن پمپ آب تغذيه بويلركه در صورت 
كاهش اين فشار، باعث ايجاد پديده كاويتاسیون در پمپ و آسیب جدی به آن خواهد 

شد.
لذا  است،  هوازدايی  فرايند  انجام  اريتورها  دی  وظايف  از  يكی  كه  آنجايی  از   -
كاهش فشار دی اريتور در انجام صحیح اين فرايند تاثیر منفی داشته و به دلیل عدم 
اكسیژن زدايی مناسب، می تواند با افزايش مقدار كاتیون كنداكتیويته، سبب مشكالت 

شیمیايی در بويلر شود.
- با كاهش فشار در دی اريتور و مسیرهای اواپراتور متصل به آن، به دلیل وجود 
اختالف دانسیته بین آب و بخار اشباع، سرعت سیال در لوله ها افزايش می يابد )افزايش 
نرخ سیركوالسیون( كه در اين شرايط، نرخ خوردگی مكانیكی ناشی از سايش، افزايش 

خواهد يافت و عمرمفید لوله های اواپراتور به مقدار قابل توجهي كاهش می يابد.

شکل1: دیاگرام بخش آب تغذیه بویلردرسيکل آب و بخار نيروگاه شيركوه یزد

مقاله علمي
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2-1. باالنس حرارتی سيکل آب و بخار نيروگاه شيركوه يزد
در جدول1، مقادير طراحی باالنس حرارتی در نیروگاه شیركوه يزد كه در شرايط 
دمای محیط Co 18  و سوخت گاز طبیعی و ظرفیت بار تولیدی 100 درصد است، 

نمايش داده شده است]5[.

2-2. پارامترهای دی اريتور بويلر نيروگاه شيركوه يزد مطابق با توصيه سازنده
همانگونه كه در شكل3 نیز مشخص است، طبق توصیه سازنده الزم است تا در 
شرايط بهره برداری با سوخت مايع، بخش CPH بويلر در وضعیت بای پاس و حداقل 
مقدار فشار دی اريتور در barabs2 قرار گیرد]6[. لذا درشكل4 و 5 خواهیم ديدكه 
اريتور  دی  مقدارفشار   ،Thermoflow افزار  نرم  در  انجام شده  سازی  طبق شبیه 
و دمای دی   barabs2 به   barabs5/42 از  گاز  با سوخت  به حالت طراحی  نسبت 
به    MW160/437 از  بخار  تولیدی واحد  توان  و    120/2 Co به    154/9 Co از  اريتور 

MW150/467 و در نهايت راندمان سیكل از 49/55 درصد به 48/46 درصد كاهش 
خواهد يافت.

با  2-3. شبيه سازی پارامترهای دی اريتور بويلر نيروگاه شيركوه يزد مطابق 
راهکار جبران سازی فشار

طبق شكل های 6 و 7، با راهكار جبران سازی فشار دی اريتور در شرايط بهره برداری با 
سوخت مايع، بخش CPH بويلر در مدار قرار دارد و فشار دی اريتور برابر با مقدار طراحی، 
يعنی barabs5/42 درنظرگرفته می  شود. همچنین مطابق شبیه سازی انجام شده در 
 CPH با ری سیر- كوله كردن مقدار 10درصد فلوی آب خروجی از،GT-Master ماژول
به ورودی آن، مقدارفشار دی اريتور از barabs2 به barabs5/42 و دمای دی اريتور از 
 MW156/785 به MW150/467 154/9  و توان تولیدی واحد بخار از Co 120/2  به Co

ودر نهايت راندمان سیكل از 48/46 درصد به 48/96 درصد افزايش خواهد يافت.

جدول1: پارامترهای طراحی پایه واحدهای 
گازی و بخار در نيروگاه شيركوه یزد

Thermoflowشکل2: پارامترهای عملکردی مرجع درمحيط گرافيکی نرم افزار

مقاله علمي
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Thermoflowنرم افزار  GT-Masterشکل4: پارامترهای عملکردی بخش دي اریتور بویلر نيروگاه شيركوه درماژول

شکل3: پارامترهای واقعي سيکل نيروگاه شيركوه درحالت بهره برداری با سوخت مایع، طبق توصيه سازنده
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Thermoflowشکل6: طرح پيشنهادی در دی اریتور بویلر نيروگاه شيركوه یزد درمحيط گرافيکی نرم افزار

شکل5: پارامترهای ترمودیناميکی سيکل نيروگاه شيركوه، طبق توصيه سازنده درحالت بهره برداری با سوخت مایع 
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3 . نتيجه گيری
اهمیت فشاردار بودن دی اريتور در بويلرهای بازياب حرارتی در حین بهره برداری 
با سوخت مايع به قدری است كه همواره بهره برداران نیروگاه به دنبال دستیابی به 
راهكاری جهت نیل به اين هدف هستند. بر اساس نوع بويلر به كار رفته در نیروگاه 
بويلر در سوخت   CPH بهره برداری و در مدار قراردادن بخش  امكان  شیركوه يزد، 

مايع مقدور نیست. 
با ارائه راهكار جبران سازی فشار دی اريتور مي توان با صرف هزينه نه چندان زياد، 
ضمن اطمینان از عدم بروز مشكالتی كه مي تواند ناشی از افت فشار دی اريتور باشد، 

به افزايش تولید و راندمان سیكل در مواقع بهره برداری با سوخت مايع دست يافت.
به  تنها   CPH خروجی  آب  سیركوله  اجرای  با  پیشنهاد،  اين  ره آورد  در   
معادل تولیدی  توان  افزايش   ،CPH ورودی  آب  به  آن  افزودن  و  10درصد   مقدار 

MW 6/318 و افزايش فشار دی اريتور برابر با barabs3/42 و راندمان سیكل معادل 
5/. درصد حاصل شد.

طبق آنچه گفته شد و در جمع بندی بررسی، در جدول2 به مقايسه پارامترهای 

مرجع سیكل نیروگاه شیركوه يزد و پارامترهای دی اريتور با استناد به توصیه سازنده 
و  در نهايت راهكار بهینه فشارسازی در دی اريتور كه موضوع اين مقاله است، اشاره 

مي شود. 
 

مراجع
  Mapna Boiler Heat Recovery Steam Generators-]1[

.Operation and Maintenance Manual
2006 James McDonald. September-]2[

2013 .Donald Hite. Business Development Manager -]3[
 Sunil Babu.S. Kalaivanan.R. Rajkumar.P. Swarnalatha. P.-]4[

2015 .Srinivas
2009 .Heat and Material Balance Diagram of Mapna Boiler-]5[

 Mapna Boiler HRSG and Auxiliary Data Sheet. Farab-]6[
2008 .Client

شرایط بهره برداری طبق توصيه شرایط طراحی با سوخت گازپارامتر مورد بررسی
سازنده درسوخت مایع

پيشنهاد  طبق  بهره برداری  شرایط 
درسوخت مایع 

5/4225/42  bar-فشار دی اريتور

154/9120/2154/9Co- دمای دی اريتور

156/785150/467160/437MW-  توان تولیدی واحد بخار

راندمان - 48/9648/4649/55%

جدول2: نتایج حاصل از تحقيق

شکل7: پارامترهای عملکردی سيکل نيروگاه شيركوه یزد با استناد به طرح پيشنهادی
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معرفيگواهينامههايصالحيتايمني،پيمانكاريومشاوره

گواهي نامه صالحيت
 پيمانکاري چيست؟
گواهي تایيد صالحيت پيمانکاران، گواه و 
تایيدي بر رعایت اصول فني و 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 باشند. مرجع 
صدور گواهي نامه هاي صالحيت پيمانکاري 
سازمان برنامه و بودجه كشور است. 

گواهي نامه صالحيت پيمانکاري 
شركت ساختمان و نصب فراب

دارندگانگواهي
صالحيتايمني
پيمانكاريدر
گروهفراب:

 فراب
 ساختمان ونصب فراب

 ناردیس

 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

پايه1

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
تصویر باال: نيروگاه حرارتي شيركوه یزد

 داریان- استان كرمانشاه
گاه آبي

ر پایين: نيرو
تصوی

به روزرساني: دي  ماه 1399

گروه

 ساختمان و ابنيه

پايه2

پايه3

پايه5
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کتاب نیمه تاریک وجود 

تفکر، سریع و کند

 باید درون خود را شناخت و با آن مواجه شد

 رفتارهای غیرعقالیی انسان ها

نشدن،  قضاوت  برای 
محترم  شدن،  پذيرفته 
نهايت  در  و  ماندن 
درون  بايد  شاد  و  سالم  زندگی  داشتن 

خود را شناخت و با آن مواجه شد.
بسیاری از انسان ها تالش می كنند تا 
انكار و يا پنهان  احساسات منفی شان را 
اين  شوند.  پذيرفته  جامعه  در  تا  كنند 
احساسات همان سايه ها يا نیمه ی تاريك 
رو  براي  همیشه  كه  هستند  وجودمان 
می  كنیم  مقاومت  آن ها  با  شدن  رو  به 

طفره  كردنشان  تحلیل  و  شناخت  از  و 
می رويم.

ارائه   با  وجود«  تاريك  »نیمه   كتاب 
روش ها و تمرين های موثر كمك می كند 
از چشم  كه  درونی خود  سايه های  از  تا 
پیدا  آگاهی  كرده ايم،  پنهان  ديگران 
شخصیت  ارتقای  و  رشد  برای  و  كنیم 

خود تالش كنیم.
تاريك  نیمه  كتاب  در  فورد  دبی 
 the dark side of the light وجود 
روان،  و  ساده  بیانی  با   chasers

به  كه  را  پیوسته ای  و  منظم  روش های 
ارائه  می كنند،  كمك  درونی  يكپارچگی 
خود  تجربیات  از  استفاده  با  او  می دهد. 
و ديگران شیوه های پذيرفتن ويژگی های 

انسانی را در ده فصل بیان می كند. 
بیان  با  فصل  هر  در  فورد  دبی 
داستان های واقعی از خود و اطرافیانش، 
قابل  شكلی  به  را  نظرش  مورد  مفاهیم 
می گذارد.  مخاطب  اختیار  در   لمس 
همچنین در پايان هر بخش، تمرين هايی 
ارائه می دهد تا بتوان اين مهارت ها را در 

كتاب  آخر  فصل  در  آورد.  به وجود  خود 
در  را  انسان  مؤلف  وجود،  تاريك  نیمه 
باز  به  هم  پیوسته  و  كامل  ساختاری 
به تفسیر مفهوم تعهد  تعريف می كند و 

می پردازد.
 او از مخاطب خود می خواهد كه برای 
تحقق روياهايش بجنگد و تا سر حد توان 

خود زندگی كند.
توسط  و  فورد  دبي  نوشته  كتاب  اين 
و  است  شده  منتشر  حمیدا  انتشارات 
توسط خانم فرناز فرود ترجمه شده است.

يا  دو  بخواهیم  اگر 
تصمیم گیری  كتاب  سه 
مطرح در سطح جهان را 
تفكر، سريع و  بی ترديد كتاب  ببريم،  نام 
 )Thinking Fast and Slow( كند 

نوشته ی دانیل كانمن يكی از آنهاست.
اولیه اش  تخصص  كه  كانمن،  دانیل 

روانشناسی بوده است، جايزه نوبل در رشته 
اقتصاد را در سال 2002 دريافت كرده كه 
اين مسئله، خود به جذابیت آكادمیك او 
كلی  موضوع  يك  بخواهیم  اگر  می افزايد. 
برای كتاب »تفكر،  سريع و كند« انتخاب 
غیرعقاليی  رفتارهای  موضوع  اين  كنیم، 
 )Human Irrationality( انسان ها 

است. البته كانمن اين مسئله را الزاما ضعف 
انسان ها نمی داند. بلكه بیشتر به اين مسئله 
توجه دارد كه آنچه اقتصاددان ها به عنوان 
 )Rational Human( عقاليی  انسان 
ندارد.  خارجی  وجود  می گیرند،  نظر  در 
در پايان، شايد برای شما جالب باشد كه 
اهمیت و عمق مفاهیِم كتاب تفكر، سريع 

بروكس  ديويد  كه  است  در حدی  كند  و 
می نويسد:  تايمز  نیويورك  نشريه ی  در 
اين كتاب، قرن ها پس از ما هم در خاطر 
تفكر،  كتاب  ماند.  خواهد  باقی  انسان ها 
سريع و كند توسط خانم فروغ تالوصمدی 
ترجمه شده و به همت انتشارات در دانش 

بهمن منتشر شده است.
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درباره معنی زندگی

کتاب قدرت عادت

دیدگاه  های اندیشمندان جهان معاصر درباره انگیزه

عادت ها چگونه سهم مهمی از زندگی ما را در اختیار می گیرند

معنی  »درباره 
از »ويل  زندگی«، كتابی 
شناس  تاريخ   دورانت«، 
اين كتاب،  در  او  است.  آمريكايی  معروف 
ديدگاه  های خود و تعدادی از انديشمندان و 
صاحب  نظران جهان معاصر را برای انگیزه 

و معنای زندگی گردآورده است.
دورانت،  ويل  نزد  به  مردی  روزی 
او  از  و  رفت  مشهور  انديشمند  و  مورخ 
درخواست كرد، دلیلی به دست او بدهد 

كه »چرا نبايد خودكشی كند؟« دورانت 
در آن وقت محدود، جواب هايی به او داد 
صد  از  بیش  برای  نامه ای  بعد،  مدتی  و 
شخصیت مشهور فرستاد و درباره معنی 

زندگی از آن ها نظر خواست.
نوشت،  نامه ای  و  نشست  دورانت 
فلسفی  پرسش ها،  طرح  در  كه  نامه ای 
بود و طنینی شاعرانه داشت. او آن نامه 
را برای صد نفر فرستاد و از آن ها دعوت 
معنی  بنیادی  پرسش  به  تنها  نه  كرد 

بدهند،  جواب  انتزاعی(  نحو  )به  زندگی 
و  عینی  طور  )به  خودشان  بگويند  بلكه 
خاص( در زندگی چگونه معنی، هدف و 

رضايتمندی يافتند.
به تعبیر دورانت:

شما  انرژی  و  الهام  سرچشمه های   -
چیست؟

- هدف يا انگیزه نیروبخِش زحمت و 
تالش شما چیست؟

- از كجا تسلی خاطر و شادمانی می يابید؟

- و دست آخر، گنجتان در كجا نهفته 
است؟

»تاريخ  كتاب  با  دورانت  اگرچه 
تمدن« شناخته شده است، اما بی گمان، 
از  يكی  زندگی،  معنی  درباره  كتاب 
حوزه  در  او  دستاوردهای  ارزشمندترين 
لیتل  جان  كوشش  به  كه  است  فلسفه 
توسط  كتاب  اين  است.  شده  منتشر 
نشر  و  ترجمه شده  عباسی  شهاب الدين 
كتاب پارسه نیز آن را منتشر كرده است.

درصد    40 حدود 
ما  روزمره   رفتارهای 
بدون  و  عادت  براساس 

توجه آگاهانه انجام می شوند.
 Charles( اين برآورد چارلز دوهیگ
Duhigg(، نويسنده كتاب قدرت عادت 
است.   )The Power of Habit(

و  است  ژورنالیست  دوهیگ«  »چارلز 
تايمز  نیويورك  در  كارهايش  از  بسیاری 

منتشر شده است.
پشت جلد قدرت عادت هم، می توانیم 
را  كتاب  اين  از  كالینز«  »جیم  تحسیِن 
بخوانیم كه ما را به خواندن آن تشويق و 

ترغیب می كند.

به  را  ما  كه  است  اين  كتاب  هدف 
عادت های رفتاری حساس كند و بیاموزد 
از  مهمی  سهم  چگونه  عادت ها،  كه 

زندگی ما را در اختیار می گیرند.
برای  راه كارهايی  و  نكات  همچنین 
دهد.  قرار  اختیارمان  در  عادت ها  تغییر 
اصلی  بخش  سه  به  عادت  قدرت  كتاب 

تقسیم شده است:
1. عادت های افراد

2. عادت های سازمان های موفق
3. عادت های جوامع

كتاب قدرت عادت در ايران دو مرتبه 
نوين  نشر  نیز  و  هورمزد  نشر  توسط 

ترجمه و عرضه شده است.
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بومگردي
اقامتگاهيمحليباساختارسنتي
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اكولوژها
»بوم گردي«  كلمه  حال  به  تا  حتماً 
زمینه  در  است؛  خورده  گوشتان  به 
»اقامتگاه  آن  كاملتر  واژه  گردشگري، 
بوم گردي« است. برداشتي ظاهري از اين 
واژه، به نظر، اقامتگاهي است محلي و با 
با  دقیق تر  اين شماره  در  ساختار سنتي. 

بوم گردي آشنا شويم.
سال  در  بار  اولین  براي  واژه  اين 
وابسته  كه  »اقامتگاهي  عنوان  به   1994
بین المللي  سمینار  در  است«  طبیعت  به 
شد.  برده  كار  به  آمريكا  در  اكوتوريسم 
معني  به   Eco واژه  دو  تركیب  از  اكولوژ 
به   Lodge و  زيست  محیط  به  وابسته 
اكولوژ  است.  اقامتگاه ساخته شده  معني 
با  جهات  همه  از  كه  اقامتگاه هايي  يعني 
مناسب  باشند.  داشته  سازگاري  طبیعت 
دارند  دوست  كه  اكوتراولرها  براي 
كوه ها،  جنگل ها،  به  كنند،  ماجراجويي 
سفر  بكر  طبیعت هاي  و  غارها  بیابان ها، 
و  پرندگان  جانوري،  گونه هاي  و  كنند 
محلي  جامعه  با  و  ببینند،  را  ماهیان 
ياد  و  باشند  داشته  را  تعامل  بیشترين 
بگیرند و در عین حال مهم ترين اصل آنها 
اين است كه به حفظ محیط زيست وفادار 

باشند.
ارزش  بوم گردي  اقامتگاه  به يك  آنچه 

مي دهد، شامل موارد زير است:
حيات  و  محيط  زیستي  تنوع 
بوم گردي  اقامتگاه هاي  معموال  وحش: 
در نقاطي بنا مي شوند كه منطقه، داراي 
جاذبه هاي طبیعت گردي باشد. هرچه اين 
تنوع باالتر باشد، ارزش تاسیس بوم گردي 

نیز باالتر مي رود. 
چشم انداز هاي بکر: بسیارند بوم گردي هايي 
كه در لحظات آرامش و استراحت در آنها، چشم 
اندازهاي محیط پیرامون و طبیعت زيباي منطقه 
باعث دوچندان شدن لذت سفر به طبیعت 

خواهد شد.

معيارهاي اصلي اكولوژ
اكولوژها به عنوان اقامتگاه هاي گردشگري، 

بايستي  معیارهاي زير را داشته باشند:

1- حفظ طبیعت و فرهنگ محیط
بر  مخرب  اثر  كمترين  داشتن   -2
و  ساخت  هنگاه  در  پیرامون  محیط 

بهره برداري
و  مصرفي  آب  میزان  كاهش   -3
استفاده از روش هاي پايدار براي  به دست 

آوردن آب
4- كاهش دور ريزها و فاضالب

با  كار  براي  و گسترده  پويا  تالش   -5
جامعه محلي منطقه

آموزشي  برنامه هاي  نمودن  فراهم   -6
براي افراد محلي و گردشگرها كه در اين 

خصوص الزم است:
- اكثريت پرسنل مجموعه، افراد محلي 

باشند.
محیط  شناخت  زمینه  در  كاركنان   -
حفظ  گردشگري،  جاذبه هاي  پیرامون، 
آنها و نحوه برخورد با گردشگران آموزش 

ببینند.
براي  الزم  بروشورهاي  گردشگران   -
محیط  زيبايي هاي  و  منطقه  با  آشنايي 

پیرامون را دريافت كنند.
براي  گردشگران  تعامل  شرايط   -
شركت در فعالیت هاي محلي نظیر پخت 
نان، درو، آموزش آشپزي غذاهاي محلي، 

و ... فراهم شود.
قابل  غیر  متريال هاي  از  دوري   -7

بازيافت در مجموعه
تجديد پذير  انرژي هاي  از  استفاده   -8

غیر فسیلي
9- بازيافت زباله ها 

شوينده هاي  از  استفاده  عدم   -10
شیمیايي

11- استفاده از حوله هاي ارگانیك
در  حیواني  هیچ  وجود  عدم   -12

اسارت در مجموعه
به  تعرض  حق  بوم گردي  اقامتگاه 
آنها  تصرف  و  طبیعي  جاذبه هاي  حريم 
بستر  يا  كنار  در  آنها  احداث  ندارد.  را 
كامال  و  قانوني  غیر  طبیعي،  جاذبه هاي 

در جهت تخريب طبیعت منطقه است.
در دكوراسیون اين اقامتگاه ها معموال 
محلي،  دستي  صنايع  نمادهاي  از 
و  حیات وحش  جاذبه هاي  نمادهاي 
فرهنگ منطقه استفاده مي شود كه باعث 
افزايش احساس محو شدگي گردشگر در 

يك فرهنگ بكر محلي مي شود.

هتل يا بوم گردي؟
ممكن است به ذهن شما خطور كند 
در  بوم گردي،  اقامتگاه  جاي  به  چرا  كه 
احداث  هتل  توريستي  منطقه  يك 
آن  با  اقامتگاه ها  اين  فايده  نمي شود! 
حقیقت،  در  چیست؟  ساخت  سبك 
بوم گردي ها  از  بهره برداري  و  ساخت 
پايدار  »توسعه  راستاي  در  نیز 
 »)Sustainable development(
مفصل  قبلي  شماره هاي  در  كه  است 
تكريم  كرده ايم.  صحبت  آن  مورد  در 
طبیعي  جاذبه هاي  با  آشنايي  طبیعت، 
و حیات وحش منطقه و ريشه يابي آنها، 
پافشاري و تاكید فراوان بر حفظ طبیعت 
چرخش  به  كمك  همچنین  و  منطقه 
بارزي  نكات  محلي،  جامعه  اقتصاد 
هستند كه يك بوم گردي را از يك هتل 
متمايز مي كنند. روح طبیعت منطقه در 

يك اكولوژ جريان دارد و به ما مي آموزد 
تا  آسیب كمتري به طبیعت وارد كنیم 
با  را  آن  خوب،  امانتدار  يك  همانند  و 
تخريب كمتر به نسل بعدي هديه دهیم.
براي  تنها  نه  بوم گردي  اقامتگاه هاي 
بلكه  است،  اقتصادي تر  گردشگران 
مستقیما چندين خانواده محلي را نیز در 
كار  به  مشغول  گردشگري  چرخ صنعت 

كرده و باعث امرار معاش آنها مي شود.
تجربه  به  آنرا  تا  مي كنیم  سفر  ما 
تبديل كنیم. پس چه بهتر كه اين تجربه، 
دلپذيرترين تجربه سفر به آن منطقه باشد. 
اقامتگاه هاي بوم گردي با محیط و فضايشان، 
طراحي شده اند تا تجربه اي منحصر به فرد 
و خاطره انگیز براي مسافران و حتي بومیان 
منطقه رقم بزند. پس در نقاطي كه امكان 
اقامت در بوم گردي ها فراهم است، توصیه 
اقامت  از  متفاوت  ذائقه اي  با  تا  مي كنم 
لوكس در هتل ها، اين تجربیات را نیز به 

سبد خاطرات ماندگار خود اضافه نمايید.

گردشگري

كارشناس فنی مهندسی
كنترل و ابزاردقيق

 رضا كيوانيان 
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در شماره قبلي جمله زير مطرح شد:
زيست  مسئوالنه   سفر  اكوتوريسم، 
است  طبیعي  مناطق  از  بازديد  بومي  و 
با  طبیعت،  تكريم  و  لذت  به منظور  كه 
كاهش  و  طبیعت  از  حفاظت  افزايش 
افراد  براي  و  بوده  همراه  منفي  اثرات 
اقتصادي-اجتماعي  مشاركت  بومي، 
بازار  يك  اكوتوريسم  مي كند.  فراهم  را 
خاص رو به گسترش با پتانسیل باالست 
كه بايد با سه نتیجه همراه باشد: حفظ 
و  گردشگران  آموزش  طبیعي،  منابع 

منفعت رساني به جوامع محلي.
توجه  قابل  تفاوت هاي  از  يكي 
اكوتوريسم با سفرهاي طبیعت گردي، در 
میزان مطالعه گردشگران است. اكوگردها، 
گردشگران با هدف اند، مي دانند به دنبال 
نقطه  به  منظور  چه  به  و  هستند  چه 
قبل  لذا  آمده اند،  طبیعت  از  خاصي 
و  مي كنند  مطالعه  و  تحقیق  سفر،  از 
آنچه  مي زنند،  طبیعت  آغوش  به  وقتي 

را  كرده اند  تصور  مطالعه  هنگام  كه  را 
لذت  و  داده  تطبیق  واقعي  نمودهاي  با 
بار مسئولیتي  از  مساله  اين  اما  مي برند. 
مجري  يك  نمي كند.  كم  سفر،  مجريان 
اكوتوريسمي  مشخصات زير را در  خوب 

خود پرورش داده است:
خصوص  در  مفید  اطالعات  تزريق   -

فرهنگ و طبیعت محل مورد بازديد
تشريح  گردشگران:  آماده سازي   -
اثرات منفي حضور در طبیعت، چگونگي 
تاثیرگذاري گردشگران بر فرهنگ بومي، 
حساسیت هاي جامعه محلي در برخورد با 
گردشگران و ... بايستي براي گردشگران 

توضیح داده شود.
فرهنگي  حساسیت هاي  تشريح   -
توهین  آنچه  و  مقدسات  محلي،  جامعه 

تلقي مي شود و ...
- ارائه پیشنهاد در خصوص الگوهاي 
رفتاري و پوششي براي حضور در منطقه 
تاثیرات منفي  به منظور حداقل سازي  و 

فرهنگي گردشگران بر جامعه محلي

- اطالع رساني به گردشگران در 
مراحل مختلف سفر:

هشدارها،  رهنمودها،  اطالعات،   -
توصیه هاي كلي به محض ورود به مقصد 
- اطالعات تخصصي در طول بازديدها 

و در هر سايت به صورت جزئي
قومیت  فرهنگ،  تاريخ،  تشريح   -
مقصد در تجمع هاي در حین سفر )دور 

هم نشیني ها( 
- ارائه اطالعات در خصوص حساسیت 
مورد  منطقه  جانوري  يا  گیاهي  پوشش 
بازديد؛ آيا گونه اي در معرض خطر است؟ 

چه الگوي پیمايش بايد رعايت شود؟
- فراهم آوردن امكان تعامل گردشگران 

و محلي ها نه فقط به واسطه خريد
- تشريح زندگي روزمره جوامع محلي 

و آداب و سنن آنها
- فراهم آوردن موقعیت فعالیت براي 

NGO هاي محلي
بسیاري  - آموزش پرسنل آژانس: 
از مواقع، رزرو و خريد تورها با اطالعاتي 
آژانس  پرسنل  از  تلفني  گردشگران  كه 

دريافت مي كنند، صورت مي گیرد.
تداوم  محلي:  جامعه  آموزش   -
بر  عالوه  منطقه،  يك  طبیعت  از  بازديد 
توسط  محلي  جامعه  روحیات  شناخت 
انتظارات  شناخت  مستلزم  گردشگر، 
و  محلي  جامعه  از  گردشگران  نرمال 
برخوردهاست  رعايت حداقل ها در نحوه 

و رضايت مشتريان اهمیت دارد.
سفرهاي  در  گردشگران  اقامت  محل 
همواره  طبیعت گردي  و  اكوتوريسمي  
و  محلي  جوامع  مجريان،  توجه  مورد 
بوم گردي ها  است.  بوده  گردشگران 
عهده  به  را  بسزايي  نقش  )اكولوژها( 
ديدگاه هاي  بعدي  شماره  در  دارند. 
با  و  مي كنیم  بررسي  را  ذينفعان  اين 

مشخصات اكولوژها آشنا خواهیم شد.

تفاوتهايقابلتوجهاكوتوريسم
باسفرهايطبيعتگردي



مجله خبري

تقدير مركز تحقيقات بتن )متب( از شركت فراب 
به عنوان پيمانکار برتر پروژه شفت قائم 618 متري 

اومااويا در كشور سريالنکا
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 استان كردستان
[ پروژه تونل انتقال آب از سد آزاد]

عبور موفقيت آميز حفاري تونل از متراژ 
10هزار متر و ورود به 860 متر پاياني


