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شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
ما بر آنیم که طالیه دار توسعه پایدار در صنعت نیروگاهی کشور باشیم

ایــران در رسزمیــن نســبتا مرتفعــی واقع شــده اســت، 

ــه طــور  ــا ب ــه طــوری کــه ارتفــاع آن از ســطح دری ب

ــه اگــر چــه  متوســط بیــش از ۱۰۰۰ مــر اســت. البت

ــروگاه  ــر افزایــش ارتفــاع در کاهــش راندمــان نی تاثی

هــای گازی و بخــاری قابــل توجــه نیســت، امــا 

باعــث افــت دامئــی تــوان توربیــن گازی مــی شــود، 

بــه طــوری کــه بــه ازای ۱۰۰۰ مــر افزایــش ارتفــاع ، 

تــوان اســمی توربیــن گازی حــدود ۱۰ درصــد کاهــش 

ــی  ــدان معن ــن ب ــد. ای ــی یاب م

اســت کــه نیــروگاه هــای گازی 

اکــر  در  ترکیبــی  ســیکل  و 

مناطــق ایــران بــه جــز مناطــق 

جنــوب  و  شــال  ســاحلی 

 ۱۰ حــدود  همیشــه  کشــور، 

درصــد زیــر ظرفیــت اســمی 

ــن  ــه ای ــد ک ــی کنن ــان کار م ش

 ۱۰ هدررفــن  موجــب  امــر 

ــذاری  ــه گ ــد از کل رسمای درص

انجــام شــده بــرای اینگونــه 

ــود. ــی ش ــا م ــروگاه ه نی

کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

افزایــش دمــا بیشــرین تاثیــر منفــی را بــر راندمــان 

ــور  ــی دارد. کش ــه ترکیب ــای گازی و چرخ ــروگاه ه نی

ایــران از نظــر رشایــط آب و هوایــی دارای اقلیــم 

هــای متفاوتــی اســت بــه طــوری کــه اختــاف دمــا 

ــزان  ــه می ــک روز ب ــران در ی ــف ای ــق مختل در مناط

۳۰ درجــه ســانتیگراد مــی رســد . بــه عبــارت دیگــر 

ایــران دارای مناطــق گرمســیری و رسدســیری زیــادی 

اســت، امــا دخالــت عوامــل دیگــر از جملــه ســهولت 

دسرســی بــه ســوخت یــا آب مــورد نیــاز نیــروگاه ها، 

ــل حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی ،  ــت در مقاب امنی

نزدیکــی بــه نقــاط عمــده مــرف باعــث شــده انــد 

کــه احــداث نیــروگاه هــای حرارتــی بــر پایــه تغییرات 

دمایــی  مناطــق نباشــد و بعضــا بســیاری از نیــروگاه 

هــای گازی در مناطــق گرمســیری ماننــد خوزســتان، 

فــارس و اســتان هــای حاشــیه خلیــج فــارس احــداث 

ــروگاه هــای  شــود و در نتیجــه متوســط راندمــان نی

گازی و چرخــه ترکیبــی بــه میــزان قابــل توجهــی افــت 

کنــد. بــرای تعییــن محــل احــداث یــک نیــروگاه، از مــدل 

هــای پیرشفتــه ای اســتفاده  مــی شــود کــه در آن متامی 

رشایــط محیطــی موثــر بــر عملکــرد نیــروگاه بررســی 

ــروگاه  ــداث نی ــرای اح ــب ب ــدوده مناس ــده و مح ش

مشــخص مــی شــود. 

در پایــان ذکــر ایــن نکتــه رضوری اســت کــه در 

هــای  نیــروگاه  در  انــرژی  زمینــه رصفــه جویــی 

ــی  ــه لحــاظ قانون ــا ب ــود راندمــان آنه ــی و بهب حرارت

ــرای  ــی الزم ب ــر قانون ــته و بس ــود نداش ــتی وج کاس

جلــب توجــه کافــی بــه مقولــه بهبــود راندمــان 

نیــروگاه هــای حرارتــی وجــود دارد، ولــی بــه دلیــل 

کــم توجهــی بــه ایــن مقولــه و برخــی عوامــل فنــی 

ــران  ــور ای ــاص کش ــد و خ ــه ش ــه گفت ــی ک و محیط

ــی از  ــای حرارت ــروگاه ه ــان نی ــود راندم ــت، بهب اس

اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.

 در پایــان پیشــنهادهایی بــرای بهبــود راندمــان انــواع 

ــه  ــرداری ب ــره ب ــال به ــی در ح ــای حرارت ــروگاه ه نی

رشح زیــر ارائــه مــی شــوند:

1- تکمیــل ســاخت نیــروگاه هــای 

ســیکل ترکیبــی در حــال احــداث 

و بهــره بــرداری از بخــش بخــاری 

ایــن نیــروگاه ها.       

۲- تبدیــل نیــروگاه هــای گازی 

ترکیبــی  ســیکل  نیــروگاه  بــه 

ازحــرارت  بهینــه  اســتفاده  و 

گازهــای خروجــی.

خروجــی  قــدرت  افزایــش   -۳

ــا اســتفاده  ــن هــای گازی ب توربی

ورودی. هــوای  رسمایــش  از 

سیســتم  راندمــان  افزایــش   -۴

ــای  ــروگاه ه ــواع نی ــا در ان ــراق و بویلره ــای اح ه

حرارتــی.

۵- افزایــش راندمــان نیــروگاه هــا بــا اســتفاده از 

روش هــای بازیــاب حــرارت.

گرمایــش و رسمایــش  توســعه سیســتم هــای   -۶

ــرارت، ــروش ح ــای ف ــت ه ــاد رشک ــه ای و ایج منطق

ــن هــای انبســاطی در  ۷- توســعه اســتفاده از توربی

ــروگاه هــا. ــل فشــار ورودی نی دســتگاه هــای تقلی
واحد بهره برداری

در این شماره می خوانید :
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توربین هــای گازی بــه عنوان یکــی از پرکاربردترین 
ــزات دوار  ــن تجهی ــرک، از مهمرتی ــای مح موتوره

ــود.  ــداد می ش قلم
توربیــن گاز صنعتــی زیمنــس SGT-600 در 
ــرای  ــوان یــک محــرک مکانیکــی  ب ــه عن ــدا ب ابت
کمپرســور و پمــپ طراحــی شــده بــود امــا 
بعدهــا بــه دلیــل طراحــی قــوی و کارایــی بــاالی 
آن، بــرای تولیــد بــرق نیــز مــورد اســتفاده قــرار 

ــت.  گرف
نیــاز بــه ســوخت 
ســازگاری  و  کمــر 
محیــط  بــا  بهــر 
SGT-600 زیست، 
را بعنــوان یکــی از 
برتریــن انــواع محرک 
در ایــن کاس توانــی 
مطــرح منوده اســت. 

توربیــن رسی
  SGT-600 دارای 

ســابقه ای طوالنــی در بکارگیــری در رشایــط 
ســخت بــوده و تــا بــه حــال موفــق گردیــده بــه 
ــات  ــاعت عملی ــون س ــش میلی ــدود ش ــورد ح رک

ــد ــدون وقفــه دســت یاب ب
مشخصات فنی:

ــگاوات  ــی: ۲۵٫۴ م ــای مکانیک ــوان در کاربرده ت
ــان:%۳۵٫۱ ــار( راندم ــب بخ )۳۴۱۰۰ اس

رسعــت توربیــن : رسعــت نامــی برابــر ۷۷۰۰ دور 
ــم در محــدوده ۵۰  ــا قابلیــت تنظی ــر دقیقــه ب ب

تــا ۱۰۵% ایــن رسعــت

نسبت فشار کمپرسور: ۱۴:۱
میــزان دبــی خروجــی اگــزوز: ۸۰٫۴ کیلوگــرم بــر 

ســاعت
درجــه حــرارت خروجــی اگــزوز: ۴۵۳ درجــه 

ســانتیگراد
میــزان آلودگــی ناکــس: کمــر از ppm25 بــا 
ــوخت  ــا س ــر از ppm42 ب ــوخت گازی و کم س

ــع مای

مشخصات اجزا:
• کمپرسور محوری

کمپرسور محوری ۱۰ طبقه
ــای  ــای راهن ــه تیغه ه ــز ب ــه اول مجه دو طبق
 Variable Inlet Guide Vane:( متحــرک ورودی

)IGV
• محفظه احرتاق

ــی  ــا توانای ــل دوم ب ــعل نس ــدد مش دارای ۱۸ ع
ــوع  ــع و گاز و از ن ــوخت مای ــوع س ــا دون کار ب

ــن ــی پایی ــا آلودگ خشــک ب

• کمپرسور توربین
ــه  ــوری دو مرحل ــان مح ــور جری ــن کمپرس توربی

ای
هر دو مرحله هوا خنک هستند

• سیستم سوخت
گاز طبیعــی – ســوخت مایــع – ســوخت دوگانــه  

- قابلیت تغذیه ســوخت 
در بــار کامــل و پــارت لود
فشار گاز مورد نیاز: 

۲۴٫۵±0٫5 bar
• یاتاقانها

پــد  تیلتینــگ  نــوع  از 
بــرای هــر دو یاتاقــان 
 - شــعاعی  و  محــوری 
ــه سنســورهای  ــز ب مجه
ارتعاشــات و کنــرل دمــا

• روانکاری
ــی  ــم اصل ــه در فری ــکاری ک ــن روان ــزن روغ مخ
کمپرســور قــرار دارد - دو سیســتم روانــکاری 

ــاال ــار ب ــم و فش ــار ک ــزای، فش مج
• سیستم استارت

VSD موتور راه انداز مجهز به
• سیستم کنرل

مجهز به سیستم کنرل :
  SIMATIC STEP 7 رشکت زیمنس.
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اعتیاد
 اینترنتی

 و راه های
 مقابله
 با آن

دفتر حراست و امور محرمانه

ــه ای   ــری رایان ــوء کارب ــا س ــی ی ــاد اینرتنت اعتی

از  وســیعی  گســرته  بــه   )Cyber Addict(

مشــکالت رفتــاری و کنــرتل انگیــزه اســتفاده از 

اینرتنــت اشــاره دارد. اعتیــاد اینرتنتــی بــه عنوان 

یــک رفتــار وسواســی یــا آرزوی برقــراری پیوند، 

ــاب  ــال و بازت ــودی از انتق ــی من ــاید حت ــا ش ی

روابــط، و یــا رفــع نیــاز قلمــداد می شــود.   

اعتیــاد بــا وابســتگی جســانی و روانــی 

نیــز  داروهــا  از  بعضــی  اســت.  همــراه 

ــی  ــا ایجــاد وابســتگی روان ممکــن اســت ب

در بیــار موجــب افزایــش مــرف شــوند و 

اعتیــاد بوجــود آورنــد. فــرد معتــاد بــا دریافــت مــواد اعتیــاد آور راضــی و 

ــال  ــا توقــف مــرف دارو دچــار خمــودی و اخت رسخــوش مــی شــود و ب

ــده  ــش پدی ــبب  پیدای ــاد آور س ــواد اعتی ــردد. م ــی گ ــانی م ــدید جس ش

تحمــل نیــز مــی شــوند. بــه موجــب ایــن پدیــده فــرد معتــاد بــرای دسرســی 

ــا مقــدار کــم حاصــل مــی شــود  ــدا ب ــه ایــن مــواد کــه در ابت ــر اولی ــه اث ب

مــرف خــود را افزایــش می دهــد و شــدت و نــوع وابســتگی نســبت بــه 

ــاوت اســت. ــر آن متف ــوع و اث ــر حســب ن ــز ب ــاد آور نی ــواد اعتی م

چنانچــه بخواهیــم فــردی را معتــاد بــه اینرنــت بنامیــم بایــد حداقــل ســه 

ــا دوازده  ــش ت ــک دوره ش ــول ی ــر در ط ــه زی ــه گان ــای ن ــورد از معیاره م

ــده شــود: ماهــه در وی دی

• تحمــل، ایــن معیــار بــه معنــای رصف زمــان بیشــرتی بــرای اســتفاده از 

اینرتنــت بــه منظــور رســیدن بــه رضایــت اســت. در ایــن رشایــط بــا وجــود 

رصف هــان میــزان وقــت، میــزان رضایــت منــدی کاربرکمــرت اســت و نیــاز 

بــه زمــان بیشــرتی دارد تــا بــه هــان درجــه از رضایــت قبلــی برســد.

• از اینرتنــت بــه منظــور تخفیــف و یــا اجتنــاب از عالئــم کنــاره گیــری اســتفاده 

. شود

• از اینرتنــت اغلــب در دوره هــای زمانــی بیــش از آنچــه کــه در ابتــدا مدنظــر 

بــوده اســتفاده مــی شــود.

• حجــم قابــل توجهــی از وقــت رصف فعالیــت هــای مربــوط بــه کاربــری 

اینرتنتــی ) جســتجوی کتابهــای اینرتنتــی، جســت و جــوی فروشــندگان اینرتنتــی، 

ــود. ــی ش ــف و ... ( م ــایتهای مختل ــفر در وب س ــیرو س س

ــا  ــی شــغلی و ی ــم اجتاع ــای مه ــت، از فعالیته ــتفاده از اینرتن ــه خاطــر اس • ب

ــا کاســته مــی شــود. تفریحــی دســت کشــیده و ی

ــم  ــط مه ــدان  رواب ــر فق ــت،  خط ــرط از اینرتن ــتفاده مف ــل اس ــه دلی ــرد ب • ف

اجتاعــی و فرصتهــای آموزشــی و شــغلی را مــی پذیــرد.

ــت خــارج شــود، احســاس      ــا از اینرتن ــد ت ــی کن ــه شــخص ســعی م • موقعــی ک

ــد. ــد خلقــی مــی کن ــراری و ب ــی ق ب

• ا ز اینرتنــت بــرای فــرار از مشــکالت و یــا کاســن از احســاس یــاس و ناامیــدی،  

اضطــراب و یــا افرسدگــی اســتفاده مــی شــود.

ــه  ــت ب ــود از اینرتن ــتفاده خ ــعت اس ــزان و وس ــورد می ــت در م ــر اینرتن • کارب

اعضــای خانــواده و ی ا دوســتانش دروغ گفتــه و آن را کتــان مــی کنــد. 

درنهایــت شــخص بــا وجــود هزینــه داربــودن اســتفاده از اینرتنــت،  مکــررا از آن 

ــد. اســتفاده مــی کن

 چند راه حل برای درمان مشکل اعتیاد اینترنتی 
ــم  ــم ک ــه، ک ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــن کنی ــرز تعیی ــد و م ــود ح ــرای خ ۱- ب
ــه آن  ــوده و ب ــر من ــد  را کم ــی کنی ــه رصف م ــت  رایان ــه پش ــاعاتی ک س

ــید. ــد باش پایبن

۲-اوقاتــی از شــبانه روز را بــدون رایانــه بگذرانیــد بــه ایــن معنــا کــه ســعی 
کنیــد زمانــی را کــه بــرای تفریــح و انجــام کارهــای مختلــف درنظــر گرفتــه 

ایــد کامــا آزاد فکــر کنیــد و بــه  رایانــه اصــا فکــر نکنیــد.

ــه  ــه جــای نشســن پشــت رایان ــد ب ــی توانی ــه م ــی ک ۳-لیســتی ازکارهای
تــان انجــام دهیــد را تهیــه منــوده و روی مانیتــور رایانــه بگذاریــد، بــه ایــن 

شــکل متوجــه مــی شــوید کــه امــور مهمــری هــم بــرای انجــام دادن وجــود 

دارنــد.

۴-اســامی افــراد خانــواده، بســتگان و دوســتانتان کــه مــی تواننــد در تــرک 
ایــن اعتیــاد بــه شــا کمــک کننــد تهیــه کنیــد،  زیــرا تــرک ایــن اعتیــاد بــه 

تنهایــی ممکــن اســت ســخت باشــد.

ــی  ــر در جای ــد. اگ ــه بگذاری ــد خان ــت و آم ــر رف ــاط پ ــه را در نق ۵-رایان
نشســته باشــید کــه در اطرافتــان رفــت و آمــد  زیــاد باشــد مترکــز کمــری 

داشــته و ناخــوداگاه کمــر وقــت رصف اســتفاده از رایانــه مــی کنیــد. ایــن 

کار بــرای والدینــی کــه فرزندانشــان بــی رویــه از رایانــه اســتفاده مــی کننــد 

بســیار مفیــد اســت.
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صبا اکبری
ستار اسد زاده

قهرمان اسد زاده حدیث حضرت رسول اکرم )ص( در باب اخالق
خوش را  بنویسید ؟

نشانی ایمیل روابط عمومی و وب سایت شرکت 
را بنویسید؟

نام موسسه بین المللی توربین گاز چیست ؟

-1

-2

-3

واحد بهداشت

از  قدردانــی  و  تشــکر  ضمــن 
همراهــی عزیــزان فعــال در تهیــه 
ماهنامــه، لطفــا مطالــب ارســالی 
ــا  ــه ت ــاپ در ماهنام ــرای چ را ب
ــاه   ــر م ــتم ه ــخ بیس ــل از تاری قب
آمــاده و پــس از ویرایــش نهایــی 
بــه واحــد روابــط عمومــی 

ــد. ــل نمایی تحوی

برندگان مسابقه شماره 6 ماهنامه 27

قابل توجه همکاران گـرامی :

به قید قرعه به سه نفر از برندگان جوایزی اهدا خواهد گردید

مسابقه شماره 7 ماهنامه شماره 28

همکار گرامی؛ جناب آقای کمیل شاهینی

همکاران گرامی؛
جناب آقای رسول باللی- جناب آقای میثم کاویانی

مصیبــت وارده را صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده 
و بــرای در گذشــتگان از درگاه احدیــت رحمــت و 
مغفــرت واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر 

وشــکیبایی مســئلت مــی نماییــم. 

) روابط عمومی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت (

درگذشت همکار گرامی جناب آقای حسین نصرتی را به 

خانواده محترم و همکاران و کلیه وابستگان تسلیت عرض 

نموده و از درگاه احدیت رحمت و مغفرت واسعه الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

تعمیرات دوره ای نیروگاه 
به روایت تصویر

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت


