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تــو و یــﮏ روز بــه زیــان تــو ،هــر زمــان کــه
بــه ســود تــو باشــد مﻐــرور مشــو و از حــد
مگــذر و هــر گاه بــه زیــان تــو باشــد بردبــار و
شــکیبا بــاش».
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دارانی )رﺋیﺲ و نماینده مجمع عمومی شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس(:
هیچ کس نمی تواند توانمندی های کارکنان شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس را نادیده بگیرد.
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سخن سردبیر:
ســال  1397بــا فــراز و نشــیب هــای فــراوان
بــه پایــان رســید و بهــار ،ســالی زیبــا و پــر
از موفقیــت را نویــد داد .نــود و هفــت ،ســالی
بــود سرشــار از موفقیــت هــای چشــم گیــر
همــکاران در بخــش هــای مختلــف و توســعه
فعالیــت هــای کاری کــه بــا تــاش و همــت
و پشــتکار کارکنــان زحمــت کــش شــرکت
بــه دســت آمــده بــود و موفقیــت هــای
متعــددی حاصــل شــد.
امــا «ســال رونــق تولیــد» عنوانــی بــود کــه
مقــام معظــم رهبــری بــرای ســال 1398
انتخــاب فرمودنــد تــا بــاز هــم بــا شــروع
ســال جدیــد ،نقشــه راه کشــور تدویــن
گــردد .در ایــن میــان صنعــت تولیــد بــرق
و نیــروگاه هــای کشــور بــه طــور حتــم
از بخــش هایــی بــه شــمار مــی رود کــه
تاثیــر بســزایی در رونــق تولیــد ایفــا مــی
کنــد و اهمیــت ماموریــت خطیــر کارکنــان
ایــن صنعــت را در ســال جــاری بیشــتر از
پیــش روشــن مــی ســازد .وظیفــه ای کــه بــا
وجــود تحریــم هــا و مشــکالت اقتصــادی،
بــا ایمــان بــه خداونــد و تــاش ،پشــتکار
و ایثــار پرســنل زحمتکــش ایــن صنعــت
محقــق خواهــد شــد.
از آن جهــت کــه «شــرکت مدیریــت تولیــد
بــرق جنــوب فــارس» بــا بهــره بــرداری از
برخــی نیــروگاه هــای مهــم کشــور ،نقــش
بســزایی در ایــن راســتا ایفــا مــی کنــد و
توســعه و نشــر دانــش نیــز مــی توانــد در
رونــق تولیــد بســیار مهــم و اثرگــذار باشــد،
لــذا بــا همــکاری عزیــزان هیئــت تحریریــه،
بــرآن شــدیم کــه از ایــن شــماره بــه بعــد،
عــاوه بــر انعــکاس تــاش هــا و اقدامــات
مهــم شــرکت ،انتشــار اخبــار ،مقــاالت
علمــی همــکاران را نیــز بــه ســمع و نظــر
کارکنــان صنعــت بــرق بگذاریــم؛
باشــد کــه ایــن مهــم موثــر واقــع شــده و
زمینــه رشــد و تعالــی مجموعــه را فراهــم
نمایــد .ان شــاء اهلل.

در این شماره می خوانیم :
جلسه صمیمانه رئیس نماینده مجمع عمومی شرکت با کارکنان  ......صفحه 2و3
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جلسه صمیمانه رئیس نماینده مجمع عمومی شرکت با کارکنان

و نماینــده مجمــع عمومــی؛ فریــد مهرآییــن ،رﺋیــﺲ هیــات مدیــره و

مجیــد روســتایی ،مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب

فــارس بــا کارکنــان حــوزه ســتادی دیــدار کردنــد .در ایــن دیــدار

صمیمــی ،دارانــی ﺿمــن تبریــﮏ فرارســیدن ســال نــو بــه پرســنل

حــوزه ســتادی و نیــروگاه هــای تابعــه ،مــواردی را در خصــوص عملکــرد

شــرکت در ســال  1397و برنامــه هــای ســال  1398بیــان کــرد.

وی در ابتــدا ﺿمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات کلیــه همــکاران بخــش

هــا و واحدهــای مختلــف بــا آرزوی ســالی پــر برکــت بــرای کارکنــان و

خانــواده هــای آنــان ،ابــراز امیــدواری کــرد ،همــان طــور کــه در ســال

 1397حﻀــور فعــال و چشــم گیــری در عرصــه تولیــد بــرق کشــور

داشــته ایــم ،در ســال  98نیــز علــی رﻏــم ســختی هــای پیــش رو،

ان شــاء اهلل بــا تــاش بیشــتر مســیر خــود را ادامــه دهیــم.

نماینــده مجمــع عمومــی شــرکت افــزود :در ابتــدای ســال  ،1397یکــی از اهــداف مهــم و کان ،تبدیــل شــرکت بــه مجموعــه ای بیــن المللــی
بــود کــه بتــوان فعالیــت هــای مهــم بــرون مــرزی انجــام داد و فعالیــت هــای کاری را در ســایر کشــورها دنبــال و گســترش داد.

وی در همیــن راســتا گفــت :در جهــت تحقــق ایــن هــدف ،شــرکت بــه دالیــل مختلــف موفــق نبــود و نتوانســت اهدافــی را کــه از پیش ترســیم

شــده بــود صــد در صــد محقــق نمایــد ،مثــا قصــد داشــتیم در نمایشــگاه هــای خارجــی و داخلــی جهــت عرﺿــه توانمندی هــای خــود حﻀور

یابیــم کــه بنــا بــه دالیلــی امــکان حﻀــور در نمایشــگاه هــای خارجــی محقــق نشــد ،ولــی در نمایشــگاه هــای داخلــی کــه در جزیــره کیــش
برگــزار شــده بــود حﻀــور فعالــی یافتیــم .دارانــی گفــت :در ســال  1397شــرکت موفــق بــه ثبــت دو قــرارداد  Joint Ventureبــا شــرکت هــای

« »CMSو «یــورو توربیــن» شــد کــه قراردادهــای بســیار خوبــی هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه حﻀــور در قراردادهــا و نمایشــگاه هــای بیــن
المللــی خارجــی از اهــداف کان شــرکت بــه شــمار مــی آیــد ،ولــی بخاطــر شــرایﻂ تحریمــی کشــور و تﻐییــرات نــرخ ارز بخشــی از اهــداف

محقق نشــد.

دارانــی در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد بــا بهبــود شــرایﻂ اقتصــادی کشــور و رفــع موانعــی ماننــد تحریــم هــا ،وﺿعیــت در ســال جدیــد بهبود

یابــد و مشــکات پیــش روی فعالیــت هــای خــارج از کشــور برداشــته شــود تــا شــرکت بتوانــد در فعالیــت هــای بــرون مــرزی نیــز حﻀــور
پررنگــی داشــته باشــد.

وی در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود ،ﺿمــن اشــاره بــه
فعالیــت هــای داخلــی گفــت :در عرصــه داخــل کشــور شــرایﻂ

نســبتا بهتــری داشــتیم کــه از جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان به

راه انــدازی شــرکت داتیــﺲ اشــاره کــرد کــه بــا عنــوان «توربــو
رایــا کمﭙرســور داتیــﺲ» اقــدام بــه فعالیــت هــای بازرگانــی

مــی کنــد .دارانــی بــا نویدبخــش خوانــدن ایــن شــرکت گفــت:
«شــرکت داتیــﺲ» در همیــن مــدت زمــان کوتــاه توانســته بــا
شــرکت هــای بزرگــی نظیــر «مجموعــه مدیریــت تعمیــرات

نیروگاهــی ایــران» ،بــا مدیریــت مهنــدس صالحــی قرادادهــای
متعــددی منعقــد نمایــد ،که بــه دلیــل توانمنــدی باالی پرســنل

شــرکت در انجــام فعالیــت هــای کاری ،همﭽنــان بــه دنبــال اســتفاده بیشــتر و بهتــر از توانمنــدی هــای خــود مــی باشــد و ایــن مســاله نشــان

دهنــده توانایــی هــای فنــی ،تخصصــی و اجرایــی کارکنــان شــرکت بــوده و مایــه مباهــات همــگان اســت.

هیﺄت مدیره
فصلنامه شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

سال چهارم  -شماره  - 5بهار 1398

3

«نیــروگاه هــای مقیــاس کوچــﮏ»

موﺿــوع بخــش دیگــری از ســخنان
رﺋیــﺲ مجمــع عمومــی شــرکت

مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس

بــود .وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن
عرصــه گفــت« :شــرکت کاوش پیــام

کاســﭙین» کــه یکــی از زیــر مجموعــه

هــای شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق

جنــوب فــارس مــی باشــد و وظیفــه
آن توســعه نیــروگاه هــای مقیــاس
کوچــﮏ اســت را بــا موفقیــت ثبــت

کــرده ایــم کــه بحمــداهلل در ســال 97

و در مــدت زمــان اندکــی موفــق بــه انعقــاد دو قــرارداد بــه میــزان  10مــگا وات بــرق بــرای  10مرکــز مخابراتــی در شــهر تهــران شــده ایــم
کــه قــرار اســت در راســتای توســعه فعالیــت هــای شــرکت مذکــور ،تعــداد  30مرکــز مخابراتــی تحــت پوشــش قــرار گیــرد و امیدواریــم ایــن

فعالیــت هــا در ســال  1398توســعه بیشــتری یابــد.

وی همﭽنیــن بــا بیــان فعالیــت هــای شــرکت در بخــش بازرگانــی خارجــی گفــت :شــرکت در ســال  1397موفق بــه راه انــدازی دفتــر خارجی

بــه نــام «شــرکت  »Medacoدر ایالــت «موشــن گِاد بــاخ آلمــان» شــده اســت و بــا اســتخدام دو کارمنــد در ایــن دفتــر ،فعالیــت هــای کاری
را بــه جــد پیگیــری مــی نماﺋیــم .هرچنــد تشــدید تحریــم هــا و اعمــال آن ،باعــﺚ شــده اهدافــی کــه در راســتای راه انــدازی ایــن نمایندگــی

مدنظــر بــود محقــق نشــود ،امــا در هــر صــورت و بــا امیــد بــه کاهــش تحریــم هــای ظالمانــه ،زیرســاخت هــای الزم را بــرای توســعه فعالیــت
هــای شــرکت در خــارج از مرزهــای ایــران اســامی عزیــز ،بــا اســتفاده از ظرفیــت ایــن نمایندگــی فراهــم مــی نماﺋیــم.

دارانــی بــا بیــان ایــن کــه شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس در مناقصــه «نیــروگاه جهــرم» حﻀــور پیــدا کــرده و توانســته اســت

بــا کســب امتیــاز فنــی و ریالــی بســیار خوبــی کــه بــه پشــتوانه توانمنــدی هــای کارکنــان خــود دارد ،ایــن زمینــه را فراهــم کنــد کــه هیــﭻ
مناقصــه گــذاری نتوانــد چشــمش را بــر روی توانمنــدی هــای کارکنــان شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس ببنــدد .وی تاکیــد کــرد:

البتــه مــا در مناقصــه نیــروگاه جهــرم نــه برنــده هســتیم و نــه بازنــده؛ هرچنــد امیدواریــم موفــق بــه انعقــاد قــرارداد بــا این نیــروگاه بشــویم.

ـای «نیــروگاه کازرون» بنــا بــه صاحدیــدی کــه داشــته ،ایــن نیــروگاه را بــه مناقصــه گذاشــته
دارانــی بــا توﺿیــﺢ ایــن مطلــب کــه کارفرمـ ِ

اســت گفــت :مــا نیــز مــدارك فنــی الزم را اراﺋــه کــرده ایــم و از دوازده شــرکتی کــه در ایــن مناقصــه شــرکت کــرده انــد ،توانســته ایــم بــا
توانمنــدی هــای بــاال بــه بخــش نهایــی مناقصــه راه پیــدا کنیــم کــه بــه انعقــاد مجــدد ایــن قــرار داد بســیار خوشــبین هســتیم و امیدواریــم

نتیجــه مطلــوب در اوایــل ســال  98بعــد از بررســی هــای مالــﮏ اعــام شــود .وی همﭽنیــن از احتمــال پیوســتن یــﮏ نیــروگاه بــزرگ بــه

شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس در ســال  98خبــر داد.

دارانــی در پایــان گفــت :دیــدگاه هیــات مدیــره و مدیــر عامــل نســبت بــه کارکنــان بســیار مثبــت اســت؛ بــه حــدی کــه ایــن ارتبــاط و

عاقــه ماننــد رابطــه پــدر و فرزنــدی و بــرادری مــی باشــد و گشــایش در کار کارکنــان ،از دﻏدﻏــه هــای مهــم مدیریــت مجموعــه بــه شــمار

مــی رود و امیــد اســت بــا توســعه فعالیــت هــای شــرکت در آینــده ،مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس بــا اتــکای بــه توانمنــدی هــای
کارکنــان ،دلســوزی آن هــا و همدلــی کلیــه همــکاران ،جایــگاه درخشــانی در ســطﺢ کشــور و قراردادهــای بیــن المللــی داشــته باشــد.

همﭽنیــن در پایــان ایــن جلســه صمیمانــه ،فریــد مهرآییــن ،رﺋیــﺲ هیــات مدیــره و مجیــد روســتایی ،مدیــر عامــل شــرکت ،ﺿمــن تقدیــر

از زحمــات کارکنــان در ســال  ،97ســالی خــوش را بــرای کلیــه همــکاران شــرکت آرزو کردنــد.
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مصاحبه خواندنی با مدیر نیروگاه گازی کنگان:

«سیل» و «خاموشی سراسری» ،دو خاطره بیاد ماندنی
مدیر نیروگاه گازی کنگان

اشــاره:
«مهنــدس شــاهرخ جوینــده» مدیــر
«نیــروگاه گازی کنــگان» فــارغ
التحصیــل رشــته مهندســی الکترونیــﮏ
از دانشــگاه شــیراز اســت .وی کــه از
ســال  79فعالیــت کاری خــود را در
شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب
فــارس شــروع کــرده ،در ابتــدا مــدت
کوتاهــی در اداره بهــره بــرداری و ســﭙﺲ
بــه مــدت ســه ســال در واحــد تعمیــرات
ابــزار دقیــق مشــﻐول فعالیــت بــوده و
در ادامــه بــه مــدت دو ســال سرپرســتی
تعمیــرات و نگهــداری رابــه عهــده
داشــته اســت .صحبــت هــای جوینــده
کــه از ســال  1386تاکنــون بــه عنــوان
مدیــر نیــروگاه گازی کنــگان انجــام
وظیفــه مــی کنــد را در ادامــه مــی
خوانیــد...
نیــروگاه کنــگان در چــه ســطﺢ و زمینــه
ای فعالیــت مــی کند؟
نیــروگاه گازی کنــگان بــه علــت واقــع
شــدن در انتهــای شــبکه تولیــد بــرق
و تﺄمیــن بخشــی از انــرژی بــرق مــورد
نیــاز پاالیشــگاه گازی فجــر جــم و
همﭽنیــن بــا توجــه بــه ســرعت توســعه
شهرســتان جــم و منطقــه ی انــرژی
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پــارس جنوبــی و شــمالی ،نقــش مهمــی در پایــداری شــبکه بــرق ایــن منطقــه
ایفــا مــی نمایــد .ظرفیــت نامــی ایــن نیــروگاه ) (167مــگاوات اســت کــه دو واحــد
آن )هیتاچــی( و پنــﺞ واحــد آن )آلســتوم( اســت .واحدهــای ایــن نیــروگاه بــا
توجــه بــه قدمــت آن هــا و همﭽنیــن ﺿریــب بــاالی بهــره بــرداری در ســالیان
گذشــته ،نســبت بــه ســایر واحدهــای مشــابه در کشــور ،دچــار فرســودگی
بیشــتری بــوده و بــه همیــن دلیــل ،بهــره بــرداری از واحدهــای ایــن نیــروگاه
نیازمنــد یــﮏ نگــرش علمــی دقیــق و تاشــی مﻀاعــف اســت.

بــا توجــه بــه ســابقه طوالنــی مدیریــت شــما در نیــروگاه گازی کنــگان ،اگــر
خاطــره ای ماندنــی در ذهــن داریــد ،بیــان کنیــد.
در مــدت حﻀــور بیســت ســاله بنــده در ایــن نیــروگاه ،خاطــرات و تجربیــات
بســیار زیــادی در ذهنــم مانــده اســت کــه یکــی دو مــورد آن را خدمتتــان عــرض
مــی کنــم .اولیــن خاطــره مربــوط می شــود بــه خاموشــی کلــی) (black outشــبکه
بــرق کــه در ســال  82اتفــاق افتــاد و بــا تدبیــر و تــاش همــکاران ،نیــروگاه
کنــگان یکــی از اولیــن نیــروگاه هایــی بــود کــه مجــددا ً بــا شــبکه پارالــل موجب
راه انــدازی ســایر نیــروگاه هــا گردیــد.
دومیــن خاطــره بــه ســال  83بــر مــی گــردد کــه بــارش شــدید بــاران و طﻐیــان
رودخانــه هــای محلــی منجــر بــه شکســته شــدن ســیل بنــد اطــراف نیــروگاه و
ورود ســیاب بــه محوطــه ســایت واحدهــا و در نتیجــه تریــﭗ واحدهــا گردیــد .در
ایــن حادثــه بــا توجــه بــه نیــاز شــدید شــبکه بــه تولیــد نیــروی بــرق ،بــا تــاش
شــبانه روزی همــکاران ،گل و الی و رســوبات بــه جــا مانــده از ســیل ،از کانــال
هــا و زیــر فونداســیون واحدهــا ،جمــع آوری شــد و بــا اجــرای عملیــات خشــﮏ
کــردن ژنراتورهــا و شــین هــای خروجــی آن ،واحدهــای نیــروگاه در کمتریــن
زمــان ممکــن وارد شــبکه تولیــد بــرق شــدند.
فعالیت های کاری در نیروگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همــان طــور کــه عــرض شــد بــا توجــه بــه قدمــت واحدهــا و حجــم بســیار بــاالی
فعالیــت هــای بهــره بــرداری و تعمیــر و نگهــداری ،خوشــبختانه بــا آمــوزش
نیــروی کار متخصــﺺ ،دلســوز و بــا تجربــه ،توانایــی تعمیــر ،نگهــداری و بهــره
بــرداری در کلیــه ی ســطوح در ایــن نیــروگاه وجــود دارد.
و کام آخر...
از همــه ی همکارانــم کــه در ایــن ســال هــا بــا بنــده کمــال همــکاری را داشــته
انــد بســیار سﭙاســگزارم .بــی شــﮏ اگــر موفقیتــی داشــته ایــم از زحمــات ایــن
عزیــزان اســت کــه جــا دارد از آن هــا نهایــت تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم.
همﭽنیــن از زحمــات مجموعــه مدیریتــی شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب
فــارس و مجموعــه شــرکت تولیــد نیــروی بــرق فــارس و تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی کــه طــی دو ســال گذشــته برنامــه ریــزی بســیار مناســبی جهــت رشــد
و ارتقــاء نیــروگاه داشــته انــد تشــکر مــی کنــم؛ ان شــاء اهلل بــا پتانســیل بســیار
بــاالی شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس و همدلــی همــه همــکاران
و مدیــران مجموعــه شــاهد تعالــی و پیشــرفت بیشــتر شــرکت و گــذر از همــه
مشــکات موجــود باشــیم.

اخبار کوتاه از نیروگاه ها
فصلنامه شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
تعميرات ساليانه واحد  S1نيروگاه كازرون پایان یافت

بــه گــزارش روابــﻂ عمومــﯽ نیــروگاه کازرون ،واحــد یــﮏ
بخــار ایــن نیــروگاه کــه از تاریــﺦ  16اردیبهشــت مــاه بــه
منظــور انجــام تعمیــرات ســاالنه از مــدار خــارج شــده بــود،
مجــددا بــه مــدار سراســري بــرق کشــور پیوســت.
در بخــش اول ایــن تعمیــرات کــه توســﻂ نیروهــاي
متخصــﺺ واحــد تعمیــرات نیــروگاه انجــام گرفــت ،کلیــه
ي پرمیــت هایــﯽ کــه نیازمنــد توقــف واحــد بــوده انــد بــه
همــراه پرمیــت هــاي روتیــن ،شــامل :ســرویﺲ کلیــه ي
َولوهــا ،جبــران کاهــش روانکارهــا و ...بــا موفقیــت انجــام و
کلیــه ي عیــب هــاي آن رفــع شــد.
در بخــش دوم تعمیــرات کــه توســﻂ «شــرکت پویــش
صنعــت گســتر اراك» انجــام گرفــت ،دو دســتگاه اکﭽویتــور
)عمــل گــر( ولوهــاي مســیر اصلــﯽ و بــاي -پــاس بخــار
پــر فشــار توربیــن مــورد بازدیــد و بررســﯽ قــرار گرفــت.
طــی ایــن بازدیــد ،بــراي نخســتین بــار در کشــور ،فنرهــاي
اکﭽویتــور پــﺲ از نمونــه بــرداري و ســاخت )بــا روش
مهندســﯽ معکــوس( توســﻂ تولیــد کننــده هــاي داخلــﯽ بــا
موفقیــت مونتــاژ و نصــب گردیــد.
بازدیــد و رفــع عیــب از درام هــاي ســه گانــه ي بویلرهــاي
 1و  ،2بازدیــد و ســرویﺲ کلیــه ولوهــاي وزنــه اي ،بازدیــد از
نــازل هــاي آب پــاش و همﭽنیــن مســیرهاي توزیــع بخــار
بــاي پــاس کندانســور از جملــه فعالیــت هــاي انجــام شــده در
ایــن تعمیــرات بود.
بــه همــت فــراوان
صــورت گرفتــه
ایــن واحــد در
ششــم خردادمــاه
ســال جــاري بــا
موفقیــت وارد مــدار
گردیــده اســت.
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تعمیرات اساسی واحد ( )G11کنگان با موفقیت پایان یافت
واحــد ) (G11نیــروگاه گازی کنــگان کــه در تاریــﺦ  6آبــان ماه
 ،97بــه منظــور انجــام تعمیــرات اساســی بــه مــدت  50روز بــا
هماهنگــی «دیســﭙاچینﮓ ملــی» از شــبکه تولیــد بــرق خارج
شــده بــود ،بــا موفقیــت وارد مــدار شــد .در ایــن تعمیــرات
کــه توســﻂ کارکنــان اداره ی تعمیــرات نیــروگاه صــورت
گرفــت ،توربیــن ،ژنراتــور ،گیربُکــﺲ ،اگــزوز و قطعــات جانبــی
واحــد دمونتــاژ شــده و پــﺲ از بازدیــد و بررســی وﺿعیــت،
قطعــات برخــی از پــره هــای ردیــف اول و دوم ثابــت و متحــرك
و همﭽنیــن «الینــر» و «ترانزیشــن» پیــﺲ هــای اتــاق احتــراق
تعویــﺾ شــدند .در ادامــه ،تســت کالیبــره ی تجهیــزات ابــزار
دقیــق نیــز بــا موفقیــت انجــام و پــﺲ از پایــان عملیــات
تعمیــرات در موعــد مقــرر بــا موفقیــت وارد مــدار شــد.

ـروگاه
ـارس از نیـ
ـه ای فـ
ـرق منطقـ
ـرکت بـ
ـر عامل شـ
مدیـ

گازی کنــگان بازدیــد کرد
مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس در معیــت
کارشناســان و مدیــران ،ســوم بهمــن مــاه ســال قبــل ،از نیــروگاه
گازی کنــگان و همﭽنیــن پُســت هــای ) (66و ) (132کیلــو ولــت
واقــع در نیــروگاه کنــگان بازدیــد کردنــد.
در ابتــدای ایــن بازدیــد ،شــاهرخ جوینــده ،مدیــر نیــروگاه گازی
کنــگان بــه اراﺋــه گزارشــی از رونــد فعالیت هــای نیــروگاه پرداخت
و ســﭙﺲ مهنــدس عبدالعزیز
کریمــی نوبندگانــی ،مدیــر
عامــل شــرکت بــرق منطقــه
ای فــارس و هیــات همــراه
از اتــاق فرمــان نیــروگاه
و همﭽنیــن پســت هــای
توزیــع و انتقــال ) (66و
) (132کیلــو ولــت نیــروگاه و
وﺿعیــت تجهیــزات موجــود
جهــت بهــره بــرداری و
مانیتورینــﮓ واحدهــای
نیروگاهــی و انتقــال بــرق
بازدیــد کردنــد.
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اخبار کوتاه از نیروگاه ها
فصلنامه شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

واحد  G12نیروگاه کازرون وارد مدار شد

واحــد ) G12واحــد
 2گازي( نیــروگاه
کازرون ،کــه در
نیمــه مهرمــاه  97از
مــدار خــارج شــده
بــود ،پــﺲ از انجــام
تعمیرات مســیر داغ
مجــددا ً وارد مــدار
سراســري شــد.
در ایــن بازدیــد کــه
توســﻂ «شــرکت
تنــاوب نــوآوران»
انــرژي انجــام شــد،
کلیــه بخــش هایــﯽ
کــه در مســیر عبــور
گاز داغ قــرار دارنــد
از جملــه محفظــه
ي احتــراق و توربیــن گاز ،دمونتــاژ شــد و پــﺲ از بازدیــد،
بررســﯽ ،تعمیــر و انجــام اصاحــات مــورد نیــاز و نیــز تعویﺾ
پــره هــاي ردیــف  3ثابــت و ردیــف  2متحــرك ،بــا موفقیــت
مونتــاژ و در تاریــﺦ  19اردیبهشــت بــا شــبکه سراســري
پارالــل گردیــد.

نصــب تجهیــزات و ســامانه ارســال آنالیــن دمــای
محیــط در نیــروگاه کنــگان
بــه منظــور ثبــت و پایــش دمــای محیــﻂ نیــروگاه گازی کنگان
بــه صــورت آنایــن ،تجهیــزات قراﺋــت و ارســال مقادیــر دمــا
در بســتر اســکادا ،توســﻂ شــرکت تعمیــرات نیــروی بــرق
فــارس در اتــاق فرمــان نیــروگاه نصــب شــد .در ایــن پــروژه
یــﮏ دســتگاه  RTDجهــت
انــدازه گیــری دمــای
محیــﻂ نیــروگاه و همﭽنین
ســامانه ارســال مقادیــر
دمــا در اتــاق فرمــان نصــب
شــد کــه در نتیجــه دمــای
محیــﻂ نیــروگاه بــه صورت
آنایــن در بســتر اســکادا به
مرکــز دیســﭙاچینﮓ منطقه
ای جنــوب کشــور و بــازار
بــرق جهــت آنالیــز ظرفیت
تولیــد واحدهــای نیــروگاه
ارســال خواهــد شــد.
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ـوب فارس
ـرق جنـ
ـد بـ
ـت تولیـ
ـرکت مدیریـ
ـواز شـ
ـم نـ
ـور چشـ
حضـ

ـرژی ()2019 KISHENEX
ـی انـ
ـگاه بین المللـ
ـن نمایشـ
در پانزدهمیـ

بهمــن مــاه ســال  97فرصتــی بســیار مﻐتنــم بــرای اراﺋــه
توانمنــدی هــای شــرکت مدیریــت تولید بــرق جنوب فــارس در
پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی انــرژی )(2019 KISH ENEX
در جزیــره زیبــای کیــش بــود کــه اســتقبال بازدیدکننــدگان از
ﻏرفــه شــرکت ،نشــانگر تخصــﺺ و تعهــد ایــن مجموعــه بــود.
جواهــری؛ کارشــناس بازرگانــی شــرکت در ایــن بــاره گفــت:
حﻀــور شــرکت هــای «داتیــﺲ  »DATISو «مداکــو »MEDACO
در کنــار «شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس» در این
نمایشــگاه موجــب افزایــش هــم افزایــی ،توانایــی هــا و معرفــی
بهتــر قابلیــت هــای ایــن گــروه گردیــده اســت.
مجیــد روســتایی ،مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق
جنــوب فــارس نیــز ﺿمــن موفق دانســتن حﻀــور در نمایشــگاه،
اظهــار امیــدواری کــرد ،بــا معرفــی صحیــﺢ قابلیــت هــای فنــی
و تخصصــی شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس ،مــی
توانیــم در پــروژه هــای بــزرگ دیگــر نیــز مشــارکت کنیــم.

توان توليدي واحدهاي گازي نيروگاه كازرون افزايش یافت
پــروژه ي نصــب سیســتم خنــﮏ کاري هــواي ورودي واحدهــاي
 G11, G12, G15و  G16بــه روش تبخیــري از ابتــداي اســفند 97
بــا هــدف افزایــش تــوان تولیــدي واحدهــاي گازي در ســاعت
هــاي گــرم تابســتان طراحــﯽ شــد و توســﻂ «شــرکت پایــا»
بــا نظــارت نیــروگاه آﻏــاز شــد .سیســتم خنــﮏ کاري مدیــا
بــا افزایــش  13درصــد تــوان تولیــدي کــه مــﯽ توانــد نقــش
بســزایﯽ در تامیــن بــرق مــورد نیــاز شــبکه سراســري در فصــل
تابســتان داشــته باشــد طــﯽ یــﮏ برنامــه ریــزي  4ماهــه ،پایان
خردادمــاه ســال  1398بــه بهــره بــرداي رســید.
ایــن پــروژه قبــا نیــز بــر روي واحدهــاي گازي  G13و  G14بــا
موفقیــت نصــب و مــورد بهــره بــرداي قــرار گرفتــه بــود.

مقاالت
فصلنامه شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
شبيهسازي الگوي انتشار  NOXاز اگزوز واحدهای نيروگاه سيكل
تركيبي كازرون و مقايسه آن با استانداردهاي زيست محيطي

مهدي زارع؛ کارشناس دفتر مهندسﯽ نیروگاه کازرون*

ﻏالبــا در اندازهگیــري آالیندههــاي زیســت محیطــﯽ ناشــﯽ
از دود صنایــع ،میــزان ایــن آالیندههــا در محــل دودکــش
اندازهگیــري شــده و در اســتانداردهاي داخلــﯽ نیــز بــراي
همــان محــل معیــار تدویــن شــده اســت .امــا ایــن نکتــه
را نبایــد از نظــر دور داشــت کــه شــرایﻂ فنــﯽ و اتمســفري
آن منطقــه )همﭽــون مشــخصات فنــﯽ دودکــش ،ســرعت
بــاد ،درجــه حــرارت محیــﻂ و ،(...تاثیــر بســزایﯽ در الگــوي
پراکنــش و ایجــاد آلودگــﯽ در محیــﻂ اطــراف دارد .مثــا
ممکــن اســت مقــدار  NOXاندازهگیــري شــده در محــل
دودکــش یــﮏ کارخانــه بــه میــزان مجــاز باشــد؛ ولــﯽ بــر
اثــر عوامــل محیطــﯽ ،شــرایﻂ پراکنــش آن در زمینهــاي
اطــراف بهگونــهاي رقــم بخــورد کــه نتوانــد اســتانداردهاي
مربوطــه را بــرآورده ســازد.
تخمیــن میــزان آالینــده متصاعــد شــده از یــﮏ منبع انتشــار
پیوســته بــا ارتفــاع موثــر  Hدر نقطهاي بــه مختصــات )(x,y,z
طبــق معادلــه زیــر امکانپذیــر اســت:
1 y 2
1 Z−H 2
1 Z+H 2
( ( ) ] * {exp[−
( ) ] + exp[−
}] )
2 σy
2 σz
2 σz

exp[−

x

QNO

σ zu

y

2π
σ

= ) χ ( x, y , z , H

در مطالعــه حاﺿــر ،الگــوي پراکنــش  NOXاز واحدهــاي
مختلــف نیــروگاه ســیکل ترکیبــﯽ کازرون مــورد بررســﯽ
قــرار گرفتــه و مقادیر محاســبه شــده بــا اســتاندارد ســازمان
حفاظــت محیــﻂ زیســت )بــراي محــل دودکــش( و نیــز
اســتاندارد ) 9/ANSI B133بــراي مناطــق اطــراف( مقایســه
شــده اســت.
بــا توجــه بــه وجــود ســه تیــﭗ مختلــف دودکــش در قالــب
 9واحــد تولیــد بــرق در نیــروگاه ،از هــر نــوع یکــﯽ بــه
عنــوان نمونــه انتخــاب و اطاعــات فنــﯽ و آنالیــز محصــوالت
احتــراق آن تهیــه شــده اســت .الگوهــاي پراکنــش بدســت
آمــده گویــاي آن اســت کــه میــزان ایــن آالینــده در بیشــتر
مواقــع هیــﭻ یــﮏ از اســتانداردهاي فــوق را رعایــت نمﯽکند.
همﭽنیــن بــا توجــه بــه مجــاورت نیــروگاه بــا مناطــق طبیعﯽ
تحــت حفاظــت ســازمان محیــﻂ زیســت ،نتایــﺞ حاصــل بــر
اصــاح رونــد احتــراق در واحدهــاي گازي نیــروگاه و اســتفاده
از فــنآوري هــاي کاهــش آالینــده تاکیــد دارد.
* متن کامل مقاله و منابع در وب سایت شرکت موجود می باشد.
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مقایســه هفــت روش مختلــف تحلیــل نتایــج آنالیــز گاز
کروماتوگرافــی روغــن ترانســفورماتورها
مهسا حسینی نﮋاد؛ مدیر امور شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون*

همیشــه کاهــش خســارات ناشــی از وقــوع خطاهــا در شــبکه
هــای قــدرت ،یکــی از اهــداف شــرکت هــای بــرق بــوده و بــر
ایــن اســاس تجهیــزات حفاظتــی بــا مکانیــزم هــای گوناگــون
بــرای لــوازم و تاسیســات الکتریکــی بــه کار گرفتــه مــی شــود.
«ترانســفورماتورهای قــدرت» بــی تردیــد از مهمتریــن تجهیــزات
بخــش ســرمایه گــذاری در شــبکه بــرق محســوب شــده و نقــش
کلیــدی را در سیســتم قــدرت ایفــا مــی کننــد .شکســت الکتریکی
مــواد عایقی درون ترانســفورماتور ،منجــر به آزادســازی گاز در درون
ترانســفورماتور مــی شــود کــه چگونگــی توزیــع ایــن گازهــا مــی
توانــد بیانگــر نــوع خطــا بــوده و نــرخ تولیــد آن هــا نیــز بیانگــر
شــدت خطــای موجــود درترانــﺲ مــی باشــد.
تاکنــون روش هــای مختلفــی جهــت تحلیــل نتایــﺞ و تشــخیﺺ
خطــای موجــود در ترانــﺲ اراﺋــه گردیــده اســت .امــا روش متداولی
کــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ،روش آنالیــز گازهــای
ﻏیــر محلــول در روﻏــن ترانــﺲ اســت .در هنــگام بــروز یــﮏ
عیــب مــواد عایقــی جامــد )ســلولزی( و روﻏــن تخریــب و در اثــر
تجزیــه آن ،گازهــای مختلــف کــه ناشــی از شکســته شــدن زنجیره
هــای هیدروکربــن و اکســیده شــدن آن هــا مــی باشــد ،تولیــد و
در روﻏــن حــل مــی شــود .میــزان قابلیــت حــل هــر نــوع گاز در
روﻏــن ،تابــع نــوع گاز ،حــرارت و فشــار وارد بــر آن اســت.
تشــکیل گاز هرچنــد بــه مقــدار کــم در حالتــی کــه ترانســفورماتور
تحــت بــار اســت نشــانگر وجــود نوعــی تنــش در اثــر عملکــرد
عــادی دســتگاه مــی باشــد؛ حتــی ایــن تنــش مــی توانــد در اثــر
پیــری نرمــال حرارتــی عایــق صــورت پذیــرد .در صورتــی کــه
میــزان تشــکیل گاز کمتــر از مقادیــر نرمــال باشــد ،نبایــد آن را
نشــانه ای از وقــوع خطــا در نظــر گرفــت؛ بلکــه بایــد آن را رونــد
عــادی تشــکیل گاز بــه حســاب آورد.
طبقه بندی خطاهای قابل روﺋیت در ترانسفورماتور به شرح زیر است:
الــف( خطاهــای الکتریکــی در روﻏــن یــا کاﻏــذ .اول :تخلیــه جزﺋــی
از نــوع پاســمای ســرد )کرونــا( کــه منجــر بــه تشــکیل x-wax
در عایــق کاﻏــذی یــا تولیــد جرقــه و ایجــاد حفــره هــای کربنــی
هــادی در کاﻏــذ مــی شــود کــه پیــدا کــردن محــل آن دشــوار
اســت .دوم :تخلیــه بــا انــرژی کــم در روﻏــن و یــا کاﻏــذ کــه ایجــاد
حفــره هــای بــزرگ کربنــی در کاﻏــذ یــا کربنیــزه کــردن ســطﺢ
آن یــا تشــکیل ذرات کربــن در کاﻏــذ مــی شــود .ســوم :تخلیــه بــا
انــرژی زیــاد در روﻏــن یــا کاﻏــذ کــه منجــر بــه تخریــب شــدید
و کربنیــزه شــدن کاﻏــذ ،گداختگــی فلــز در حــد نهایــی تخلیــه،
کربنیــزه شــدن روﻏــن و در برخــی مــوارد از مــدار خــارج شــدن
ترانســفورماتور بــر اثــر اﺿافــه جریــان مــی شــود.
ب( خطــای حرارتــی در روﻏــن و یــا کاﻏــذ .اول :خطــای حرارتــی
در دماهــای پاییــن تــر از  300درجــه ســانتی گــراد کــه در آن رنــﮓ
کاﻏــذ متمایــل بــه قهــوه ای مــی شــود .دوم :خطاهــای حرارتــی
در دماهــای باالتــر از  300و پاییــن تــر از  700درجــه ســانتی گــراد
کــه در آن کاﻏــذ کربنیــزه مــی شــود .ســوم :خطاهــای حرارتــی در
دمــای باالتــر از  700درجــه ســانتی گــراد کــه در آن روﻏــن شــدیدا ً
کربنیــزه شــده یــا فلــز تﻐییــر رنــﮓ مــی دهــد.
*متن کامل مقاله و منابع در وب سایت شرکت موجود می باشد.
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برپایی ايستگاه صلواتي نيروگاه كازرون به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
جشــن هــای چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی در ســالی کــه
گذشــت از رونــق خاصــی برخــوردار بــود .بــه مناســبت ایــن ایــام ،روز ســیزدهم بهمــن
مــاه 97،ایســتگاه صلواتــﯽ پایــگاه مقاومــت بســیﺞ نیــروگاه در خیابان حﻀرتﯽ شهرســتان
کازرون برپــا شــد و بــه مــدت یــﮏ روز از مــردم شهرســتان پذیرایــﯽ بعمــل آمــد.
به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا (علیها سالم) برگزار شد .تجلیل از همكاران زن نيروگاه كازرون

بــه مناســبت زادروز فرخنــده ي حﻀــرت فاطمــه زهــرا )علیهــا ســام( و فــرا رســیدن روز
زن ،هفتــم اســفندماه  97مراســم تجلیــل از همــکاران زن در اتــاق مدیریــت نیــروگاه برگــزار
شــد .در ایــن مراســم عبدالرﺿــا داودي ،مدیــر نیــروگاه ســیکل ترکیبــﯽ کازرون ﺿمــن
شــادباش ایــن روز مقــدس و باشــکوه ،از زحمــات و تــاش هــاي بانــوان همــکار در پیشــبرد
اهــداف شــرکت و نیــروگاه تجلیــل بعمــل آورد و هدایایــﯽ نیــز بــه رســم یادبــود بــه آنــان
تقدیــم کــرد .در پایــان نیــز خانــم حســینﯽ بــه نمایندگــﯽ از ســایر بانــوان خواســته هــا و
پیشــنهاداتﯽ مطــرح نمــود کــه مدیریــت نیــروگاه قــول پیگیــري آن هــا را داد.
پنجمين پياده روي بزرگ خانوادگي نيروگاه كازرون برگزار شد
پنجمیــن پیــاده روي بــزرگ خانوادگــﯽ روز جمعــه  12بهمــن مــاه ســال  97بــا حﻀــور جمــع کثیــری از
کارکنــان نیــروگاه کازرون و خانــواده هــاي آنــان در حاشــیه ي کــوه طالقانﯽ شهرســتان کازرون برگزار شــد.
درایــن پیــاده روي کــه بــه مناســبت بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد پیــروزي پرشــکوه انقاب اســامﯽ و
نیــز ورود ســرافراز رهبــر کبیــر و بنیانگــزار جمهــوري اســامﯽ ایــران حﻀــرت امــام خمینــﯽ)ره( برگــزار
شــد ،شــرکت کننــدگان بــا حمل پرچــم هــاي جمهــوري اســامﯽ و پــاکارد ،با پیمودن مســافتﯽ نســبتا
طوالنــﯽ در حاشــیه کــوه طالقانــﯽ واقع در شــمال شهرســتان آﻏــاز دهــه ي مبارك فجــر را پاس داشــتند.
در ادامــه ایــن مراســم ﺿمــن قرعــه کشــﯽ ،بــه 25خانــواده از شــرکت کننــدگان به رســم یادبــود جوایزي
اهــدا شــد .ایــن همایــش پــﺲ از برپایــﯽ کارگاه آموزشــﯽ امــداد و نجــات و اراﺋــه ي شــیوه هــاي گوناگون
بانــداژ توســﻂ مهنــدس صانعــﯽ ،بــه پایان رســید.
آموزش مولفه های تربیت فرزند در كارگاه آموزشي فرزند پروری

در ادامــه ســمینارها و کارگاه هــاي آموزشــﯽ کــه هر ســال و در
فصــول مختلــف و در راســتاي ارتقای ســطﺢ آگاهــﯽ کارکنان و
خانــواده هــاي آنــان در نیــروگاه کازرون برگزار مﯽ شــود ،کارگاه
آموزشــﯽ فرزندپــروري نیــز بهمن مــاه  97در ســالن اجتماعات
نیــروگاه برگــزار شــد .در ایــن کارگاه که توســﻂ خانم شــهریور
کارشــناس شــبکه ي بهداشــت و درمــان شهرســتان کازرون و
بــا حﻀــور کارکنــان نیــروگاه بــه اجــرا درآمــد ،عــاوه بــر
بیــان مﺆلفــه هــاي اصلــﯽ تربیت فرزنــد و نحــوه ي مناســب و
صحیــﺢ رفتــار والدیــن بــا فرزنــدان خــود در برابــر چالــش ها
و موقعیــت هــاي گوناگــون خانوادگــﯽ و نیــز مباحــﺚ مربــوط
بــه شــیوع افســردگﯽ در جامعــه و خانــواده و تاثیر مســتقیم
آن بــر تربیــت
فرزنــد ،بــه
ســواالت شرکت
کنندگان پاســﺦ
داده شــد.

برگزاري هفتمين جشنواره پرواز بادبادك ها در نيروگاه كازرون
هفتمیــن دوره ي جشــنواره ي شــادي بخــش «پــرواز بادبادك هــا» با حﻀور جمع کثیــری از
کارکنــان و خانــواده هــاي آنــان در نیروگاه ســیکل ترکیبــﯽ کازرون برگزار شــد .بعــد از ظهر
روز جمعــه ششــم اســفندماه 97بــراي هفتمین ســال متوالــﯽ ،بادبــادك هــاي رنگارنﮓ با
وزش بــاد نســبتا مایم در آســمان نیــروگاه بــه پــرواز در آمدند.
در ایــن مســابقه کــه در ادامــه ي فعالیــت هاي فرهنگــﯽ دهه ي مبــارك فجر و بزرگداشــت
چهلمین ســالگرد پیروزي شــکوهمند انقاب اســامﯽ در محوطه ي سرســبز ﺿلع شــمال
شــرقﯽ نیــروگاه برگــزار شــد ،تعــداد زیــادي از کارکنــان و خانــواده هــاي آنــان بــا به پــرواز
در آوردن بادبــادك هــاي دســت ســاز و ﻏیر دســت ســاز بــه رقابــت پرداختند کــه در نهایت
آقــاي محمد دهقانﯽ با کســب بیشــترین امتیــاز مقــام اول ،آقایان احســان شــمﺲ الدینﯽ
و اصﻐــر نظافــت بــه صــورت مشــترك مقــام دوم ،آقــاي ســینا بازیــار و خانــم هــا هســتﯽ
مختــارزاده و هلیــا کــﯽ منــش به ترتیــب مقام هــاي ســوم تــا پنجــم را از آن خــود کردند.
بــه گفتــه مســئول محتــرم روابــﻂ عمومــی نیــروگاه کازرون ،این مســابقه براي نخســتین
بــار در ســال 1390در ســطﺢ صنعــت بــرق کشــور در نیــروگاه کازرون برگزار شــد کــه از آن
زمــان تــا کنــون بــﯽ وقفــه ادامــه یافته اســت.

فانوس فارس فصلنامه داخلی است که توسﻂ معاونت منابع انسانی و توسعه شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس منتشر می گردد.
هدف از انتشار این فصلنامه اطاع رسانی با شیوه های نوین خبریست که امید است مورد استفاده مدیران و کارشناسان صنعت برق قرار گیرد .
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