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 چکيده

 مگاوات به همراه نيروگاه سد تنظيمي آن با ظرفيت نصب حـدود             ٣٦٠يروگاه برقابي مينگه چوير با ظرفيت نصب حدود         ن
 در حال كار مي باشند كه با گذشت زمـان طـوالني ، نوسـازي و بازسـازي واحـدها و         ١٩٥٤از سال    مگاوات پروژه    ٥/١٦

اين سد و نيروگاه براي دولـت جمهـوري         . تجهيزات جانبي و هيدرومكانيك جهت تداوم بهره برداري ضروري شده است          
شركت مهندسي مشـاور مهـاب قـدس        . آذربايجان از اهميت استراتژيك در توليد انرژي و امنيت اراضي پايين دست دارد            

طي مناقصه اي بين المللي به عنوان مشاور طرح انتخاب شد كه پس از تهيه اسناد مناقصـه و برگـزاري مناقصـه بـراي                         
در مقاله حاضر ضمن مروري بـر پـروژه از          . آغاز شده است  "  رسما ٢٠٠٩انتخاب پيمانكار، عمليات اجرايي از دسامبر سال        

  .ارائه خواهد شدو تجربيات و نتايج حاصله جهيزات بعد از حدود نيم قرن بهره برداري وضعيت ت،ابتدا تاكنون 
 

 مقدمه
 کيلـومتری شـهر بـاکو پايتخـت کشـور           ٣٠٠ در    ا نفر در کناره رودخانـه کـر       ١٢٠٠٠٠با جمعيت حدود     شهر مينگه چوير  

 ١٩٤٨تاريخچه شهر کنونی به سـال  .  سال قبل ميالد باز می گردد    ٣٠٠٠قدمت شهر به حدود     .آذربايجان واقع شده است   
شـهر مينگـه چويرچهـارمين شـهر        . پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد که توسط اسرای آلمانی باز سازی شده اسـت                
 . بزرگ کشور آذر بايجان پس از شهرهای باکو،سومگايت و گنجه محسوب می شود

افراد محلی به واسطه وجود نيروگاه  ايـن  . ه کرا استآنچه که موجب شهرت شهر گرديده وجود نيروگاه برقابی بر رودخان 
سد از نوع خـاکی بـا هسـته         .  ميالدی باز می گردد    ١٩٥٤ساخت سد و نيروگاه برقابی به سال        . شهررا شهر نور می نامند    

 کيلـومتر   ١٨-٣ کيلـومتر،عرض آن     ٧٠طول مخزن سد    . ميليارد مترمکعب است   ١٦رسی می باشد و گنجايش مخزن آن        
 . متر است٨٣تراز نرمال آب در مخزن .  کيلومتر مربع می باشد٦٤٢آن وکل سطح 

کانـال  . و تامين آب کشاورزی از مخـزن سـد صـورت مـی گيـرد          عالوه بر توليد برق، تامين آب شرب شهر مينگه چوير         
لومتر مربـع   کي١٠٠٠٠ کيلومتر آب الزم جهت آبياری ١٢٣ کيلومتر و کانال شيروان به طول    ١٧٢آبياری قره باغ به طول      

 .اراضی دشتهای ميل،مغان و شيروان را فراهم می نمايد
رودخانه کرا پس از نيروگـاه مينگـه چـوير بـا            .  کيلومتری پايين دست نيروگاه مينگه چوير قرار دارد        ٢٠نيروگاه واروارا در    

 .عبور از مسير پر پيچ و خم درمنطقه ای  دشتی به محل بند تنظيمی واروارا ميرسد
 



 
  سد و نيروگاه مينگه چوير-١شكل

 
  و فرايند آناهداف طرح

 
برگـزار   ١٣٨٦شركت آذرانرژي به عنوان شركت مادر در زمينه توليد، انتقال و توزيع برق جمهـوري آذربايجـان در سـال                     

  شـركت   در ايـن مناقصـه      كه واروارا بود و  بهسازي نيروگاههاي مينگه چوير       انتخاب مشاور طرح   برايكننده مناقصه اي    
با توجه به سوابق ارزنده در طرحهـاي عـالج          و ايران    امارات   –،تركيه   شركت از استراليا ،پاكستان      ٥مهاب قدس در بين     

 تـأمين اعتبـار     .برنـده شـد   بخشي سدهاي مهاباد،عباسپور،سپيدرود،لتيان،جيرفت، قشالق و بهسازي دز با باالترين امتياز           
 ميليون دالر آمريكا انجـام ميگيـرد و بقيـه آن نيـز توسـط                ٨٠يزان حدود   پروژه توسط بانك توسعه اسالمي با وامي به م        

 .دولت آذربايجان تأمين خواهد شد
كه توسط كارفرما تهيه شده موارد زير براي بازسازي و نوسـازي   ) Feasibility Study(در گزارش ارزيابي و امكانيابي 

 :بوددر نظر گرفته شده 
 :مينگه چوير) الف 
 ترانسفورماتورهای مربوطه  مگاواتی و٧٠ مگاواتی با ٦٠ ژنراتور  واحد٢نوسازی  - 
 اي واحدها  تعمير شيرهاي پروانه- 
  کيلوولت٣٣٠ و ٢٢٠ و ١١٠های  نوسازی کليدخانه - 
 بيرون از نيروگاهساختمان جديد مدرن سازی سيستم کنترل و انتقال اتاق کنترل به  - 
 ريق درگالری بدنه سدنوسازی شبکه پيزومترها و انجام عمليات تز - 
 )جرثقيل و سيستم هيدروليک, دريچه رآس (نوسازی و تعميرات تجهيزات هيدرومکانيک  - 
 حل مشکل نشت آب از پنستاك در محل اتصال به مخازن ضربه گير  - 
 :واروارا) ب 
  مگاوات٢٢-٢١بازسازی و نوسازی نيروگاه واروارا و افزايش ظرفيت واحدهای آن به  - 
  سيستم کنترل و تجهيزات هيدروليکی نيروگاه واروارا مدرن سازی - 
 نوسازی کليدخانه - 
  بعد از نيروگاه واروارارودخانهايجاد سيستم حفاظت ساحلي در اطراف  - 

گه چويرمين سدونيروگاه



  
 احتيـاج بـه   نيـز  و ولتـاژ متوسـط   AC , DCبا بازديدهايي كه انجام شد مشخص گرديد موارد ديگري نظيـر تابلوهـاي   

لذا با در نظر گرفتن بودجه طرح اين موارد نيز جزو شرح خـدمات              ارش توجيهي منظور نشده اند      ولي در گز  نوسازي دارند   
 .پيمانكار در نظر گرفته شد

مي  اسـال ه ماه كليه مشخصات فني و اسناد مناقصه را آماده نمود و پس از تأئيد كارفرما و بانـك توسـع  ٥مشاور در مدت  
، )پيمانكار عمومي و تعمير ، نصب و راه انـدازي         (شكل از يك شركت آذري      در نهايت مشاركتي مت   . مناقصه برگزار گرديد  

در مناقصه برنده شـدند     ) تهيه كننده تجهيزات كليدخانه ها    (و شركت آلماني    ) تهيه كننده تجهيزات نيروگاه   (شركت چيني 
 . ماه به اتمام برسانند١٥ ميليون دالر در مدت زمان ١٠٧تا پروژه را به قيمت كل حدود 

 ماه براي اجراي پروژه توسط كارفرما در گزارش توجيهي براي بانك توسعه اسالمي در نظر گرفتـه شـده                    ١٥زمان  مدت  
بود كه عليرغم تأكيد مشاور بر كوتاه بودن اين زمان ، تغييري در آن داده نشد و در حال حاضر كه پـروژه در حـال اجـرا                            

 .مي باشد حداقل  تأخير يكساله براي آن پيش بيني ميشود
 
 قبل از بازسازی و تشريح تجهيزات شاهداتم
 

 نيروگاه مينگه چوير) الف 
 تجهيزات برقی-١
  ژنراتورها و سيستم هاي تحريك-١-١

از دو واحـد    . بازسازي شده و در حال كار مـي باشـند         " قبال واحد آن    ر واحد مي باشد كه چها     ٦نيروگاه مينگه چوير شامل     
 به طور كامل باز و قطعـات        ٣ژنراتور واحد ل كار مي باشد و       در حا  ١ واحد شده اند،    براي بازسازي در نظر گرفته    ديگر كه   

 .  ژنراتور خارج شده استمحفظهآن از 
 
 :مشخصات واحدهاي قديمي و بازسازي شده به شكل زير است

 
 )قديمی( :٣ و١واحدهاي 
  دور بر دقيقه١٢٥                 :دور واحد

 ات مگاو٥/٥٩     :قدرت ژنراتور
 ٩/٠     :رتضريب قد

 باالي روتور           :محل ياتاقانهاي ژنراتور
  كيلو ولت  ٨/١٣    :ولتاژ خروجي ژنراتور

 مدار بسته با آب   :نوع سيستم خنك كاري ژنراتور
 مدار باز   :نوع سيستم خنك كاري ياتاقان هاي ژنراتور

 )نوسازی شده( :٦ و ٥، ٤، ٢واحدهاي 
  دور بر دقيقه١٥٠               :دور واحد

  مگاوات٤/٧٠     :قدرت ژنراتور
 ٩/٠     :ضريب قدرت



 باالي روتور           :محل ياتاقانهاي ژنراتور
  كيلو ولت٨/١٣    :ولتاژ خروجي ژنراتور

 مدار بسته با آب   :نوع سيستم خنك كاري ژنراتور
 مدار باز   :نوع سيستم خنك كاري ياتاقان هاي ژنراتور

 
 بر روي محور ژنراتـور وجـود دارد كـه    DCيك ژنراتور .  از نوع سيستم گردان مي باشد٣ و ١هاي يستم تحريك واحد  س

 . جهت تغذيه سيستم تحريك ژنراتور از آن استفاده مي شود
 . از رده خارج شده اند٣ و ١تابلوهاي نشان دهنده مقادير اندازه گيري شده دماي مربوط به واحدهاي 

 تحريـك از نـوع      هايترانسفورماتور و% ١٠٠ستم تحريك از نوع استاتيك با افزونگي        سي نوسازي شده داراي  ژنراتورهاي  
 . دن باشخشك مي

 
  كيلوولت٨/١٣ شينه هاي -٢-١

 ٣ و ١شينه هـاي واحـد      . براي اتصال مابين ژنراتورها و ترانسفورماتورهاي افزاينده از شينه هاي لخت استفاده شده است             
 .براي واحدهاي بهسازي شده شينه هاي مسي جايگزين شينه هاي آلومينيومي شده است. يومي استاز جنس آلومين

 
  كليد ها و سكسيونرها-٣-١

) در طبقه سكسـيونرها ( ين نقطه از مدار    چند در    با اين حال   كه معيوب بوده تعويض گرديده است     از سكسيونرها   هر كدام   
 .ه بود كه نياز به نوسازي دارندآركهايي در سر مقره هاي اتكايي قابل مشاهد

.  تعويض گرديـده انـد     ABB ساخت شركت    SF٦كليد ژنراتور واحدهاي بازسازي شده كه در گذشته روغني بودند با نوع             
اكثـر   . تعـويض گردنـد    SF٦ نيز در حال حاضر از نوع روغني هسـتند كـه قـرار هسـت بـا نـوع                     ١كليد ژنراتور واحدهاي    

 .چيده شده اند بر٣تجهيزات مربوط به واحد 
 
  افزاينده اصليهاترانسفورماتور -٤-١

مركزي است و دو خط لوله مجزا براي انتقال روغن كثيف به دستگاه تصفيه روغن              ها  ترانسفورماتورسيستم تصفيه روغن    
 .  وجود داردترانسفورماتورو برگشت روغن تميز از مخزن به تانك 

ري روغن توسط لوله هايي به هم متصل شده و در نهايت به يك              براي هدايت روغن هاي نشتي، حوضچه هاي جمع آو        
 .مخزن در زيرزمين در سمت راست نيروگاه منتهي مي شوند

    
   سيستم حفاظت-٥-١

تابلوهاي حفاظت واحدهاي بهسازي شـده      .  از نوع الكترومكانيكي و فرسوده مي باشند       ٣ و   ١رله هاي حفاظت واحدهاي     
 .در سالن اصلي قرار دارددر اتاق جنب محفظه ژنراتور 



 
 )بازسازي نشده( ١سيستم حفاظت واحد -٢شكل 

 

 
 )بازسازي شده( ٢ تابلوهاي حفاظت واحد-٣شكل

 
 ي مصرف داخلي و تابلوهاهاترانسفورماتور -٦-١

 وجـود  kV ١٣,٨/٦,٣ بـا نسـبت تبـديل    ترانسـفورماتور سه دستگاه مينگه چوير جهت تأمين مصارف داخلي سد و نيروگاه 
 دو بـاس بـار   ترانسـفورماتور اين سه .  استkVA٢٥٠٠ برابر  سوميظرفيت   و   kVA٥٦٠٠ برابر   دو دستگاه ظرفيت  . اردد

kVدر حالـت رزرو قـرار دارد  سـومي ها همواره در مدار هستند و ترانسفورماتوردو دستگاه از اين . را تغذيه مي كنند ٣/٦  .
 از زمـان احـداث نيروگـاه در حـال كـار مـي        دو دستگاه ديگر  لي  ض شده و  ي در چند سال اخير تعو     كوچكتر ترانسفورماتور

 . باشند
 .در حال کار هستند)  سال پيش٦٠حدود ( زمان احداث نيروگاه از kV٣/٦تابلوهاي 
 را دارند و بايد نوسـازي       kV٣/٦مصرف داخلي نيروگاه نيز مشكالت مشابه تابلوهاي         VDC٢٢٠و   VAC٤٠٠تابلوهاي  

 .گردند



 
  نيروگاه مينگه چويرVAC٤٠٠اي تابلوه -٤شكل 

 
  كابلهاي قدرت و كنترل-٧-١

. باشـد   معمـولي مـي  PVCاحتماالَبا توجه به قدمت نيروگاه عايق كابلها از نوع . اطالعات دقيقي از نوع كابلها وجود ندارد   
 بـه هـم   kV٢٢٠ست  و همچنين در گالري مابين نيروگاه و پ     طبقه زيرين اتاق كنترل   آرايش كابلها در گالري مربوطه در       

 . ريخته است

 
  نيروگاه مينگه چوير آرايش كابل ها در گالري كابل-٥شكل

 
 kV١١٠ كليدخانه -٨-١

 در مجموع   ونوع شينه بندي باسبار دوبل است       .  در مجاورت نيروگاه در ساحل راست رودخانه قرار دارد         kV١١٠كليدخانه  
 Compressed Air or Air)كليـدها از نـوع هـواي فشـرده    . داردكوپلينگ وجـود   و يك بي فيدر ورودي و خروجي١٠

Blast Circuit Breaker) تأمين مي كليدخانههواي فشرده موردنياز كليدها از كمپرسورهاي واقع در محوطه  . هستند 
هـا و پانـل      رله . متصل است  كليدخانه نيروگاه نيز به سيستم هواي فشرده        bar٤٠ يك خط از سيستم هواي فشرده        .شود
 . كيلوولت در اتاق كنترل نيروگاه قراردارند١١٠ي حفاظت كليدخانه ها
 



 
 kV٢٢٠ كليدخانه -٩-١

  نيز كيلوولت٢٢٠رله ها و پانل هاي حفاظت كليدخانه .  است(Ring Type)نوع شينه بندي حلقوي شماي كليدخانه از 
 .در اتاق كنترل نيروگاه قراردارند

 
 kV٣٣٠ كليدخانه -١٠-١

بـه هـم    را kV٣٣٠ و kV٢٢٠دو سيسـتم  ، كه به صورت پارالل كار مي كننـد،       ترانسفورماتوروسط دو اتو  تاين كليدخانه   
 . استو سكسيونرهاي مربوطه  kV٣٣٠  قدرتمتصل مي كند و شامل يك كليد

 . كيلوولت نيز در اتاق كنترل نيروگاه قراردارند٣٣٠رله ها و پانل هاي حفاظت كليدخانه 
 
 :تجهيزات مکانيکی -٢

فهرست نـواقص قطعـات اخـذ و مقـرر          . باشد   موجود مي  ٣و١ عمده تجهيزات توربين واحدهاي      بخش •
  .گرديد بهمراه نصب توربين در اسناد مناقصه ارائه گردند

 
 توربين واحد يك  -٦شكل

 
 ٥اي جديد بهمراه تمام متعلقات آن جهت جايگزيني با يك واحد و تعمير اساسي                 يك عدد شير پروانه    •

الزم بذكر است در تمامي شيرهاي ورودي نشتي از محل بازوي ديسكها            . يگر نياز است  شير ورودي د  
 براي شـيرها بصـورت دسـتي و از زيـر شـير       bypassبه ميزان قابل توجهي مشاهده شد، سيستم 

 . اي نصب گرديده است پروانه

 
 اي بخاطر نشتي  فرسودگي شير پروانه -٧شكل



ورماتورها توسط هوا خنك شوند لذا اين قسمت از سيستم آب خنك            با توجه با اينكه قرار است ترانسف       •
 . كننده حذف خواهد شد و تنها براي خنك كاري توربين و ژنراتورها استفاده خواهدشد

شـود كـه نيـاز بـه        آب مورد نياز براي سيستم آتش نشاني از باالدست شير ورودي نيروگـاه اخـذ مـي                 •
 . تعويض ندارد

 در نظر گرفته نشده است و در طرح جديـد نيـز ايـن سيسـتم لحـاظ                    براي نيروگاه  HVACسيستم   •
 .نشده است

بـا افـزايش نشـتي از    .  نياز به تعـويض و نوسـازي ندارنـد   dewatering & drainageسيستم  •
 . تعدادي پمپ كمكي به اين سيستم اضافه گرديده است١اي و واحد  شيرهاي پروانه

 تن  موجود مي باشد كه عملكرد        ٢٠٠/٣٠قفي با ظرفيت     عدد جرثقيل اصلي نيروگاه از نوع س       ٢تعداد   •
 .مطلوبي دارند

اي و نيز سيستم تسـويه روغـن در قسـمت     هاي گاورنر و شير پروانه    مخازن روغن براي تغذيه سيستم     •
ضمنا يكسري مخـزن در محوطـه پشـت نيروگـاه           . پايين نيروگاه قرار دارند كه عملكرد مطلوبي دارند       

 .  يز و كثيف وجود دارندهاي تم براي ذخيره روغن
 . نياز به الكتروموتور دارند٣ و ١هاي  واحد  گاورنرهاي جديد توربين •

 

 
 ٣و ١گاورنر واحدهاي  -٨شكل           

  نيروگاه واروارا)ب
 
 تجهيزات برقی -١

سه واحـد كـاپالن     نيروگاه از   .  كيلومتري پايين دست سد مينگه چوير قراردارد       ٢٠سد تنظيمي و نيروگاه واروارا در فاصله        
 .مشخصات ژنراتور در جدول زير داده شده است.  تشكيل شده استMW٥/٥به ظرفيت 

 
 ٦٨٧٥ KVA توان نامي -
 ٣/٦ KV ولتاژ نامي -
 ٥٠ Hz فركانس -
- Cos φ  ٨/٠ 



 ٢/٦٨ rpm  دور نامي-
 ١٤٠ rpm  حداكثر دور-
 زير روتور   محل ياتاقان هاي كفگرد-
 مدار باز  ژنراتور سيستم خنك كاري -
 داخلي   سيستم خنك كاري ياتاقان ها-

 
 وزن قسمتهاي گردان و تراسـت  .  ساختار روتور گردش هواي مورد نياز را ايجاد مي كند.ژنراتورها با هوا خنك مي شوند   

 .هيدروليكي بر روي هدكاور توربين سوار است
سيسـتم هـاي حفاظـت و       . محور ژنراتور تغذيـه مـي شـود        روي   DCسيستم تحريك ژنراتورها گردان است و از ژنراتور         

 .كنترل واحدها در سالن اصلي و در مقابل هر يك از واحدها قرار دارد
 

 
 يكي از ژنراتورهاي نيروگاه واروارا در سالن اصلي -٩شكل

 



 
  نيروگاه واروارا تابلوي كنترل و حفاظت واحد-١٠شكل

 
 ايـن  .دنـ ل مـي كن نتقـ  مkV٣٥ تـوان توليـدي را بـه كليدخانـه روبـاز      kV ٦,٣/٣٥، ١٠MVA ترانسفورماتوردو دستگاه 

 توسـط بـاس بـار       kV٣/٦ها به شينه    ترانسفورماتورژنراتورها و   اتصال  . ها در پايين دست نيروگاه قرار دارند      ترانسفورماتور
محل خروج از آن توسط     باس بارها با عايق هوا و رنگ شده هستند و در داخل ساختمان نيروگاه و در                  .رفته است انجام گ 

 .فنس محافظت مي شوند
،  kV٣/٦تمـام تابلوهـاي   .  تـأمين مـي شـود   kV ٦,٣/٠,٤، ٥٦٠KVA ترانسفورماتورمصرف داخلي نيروگاه از دو دستگاه 

Vبه پايين نشت مي كرد كه باعث انفجـار يـك سـلول                آب از سقف اين اتاق     . قرار دارند  اتاق در يك    ٤٠٠ kVنيـز   ٣/٦
 .در حال حاضر از صفحه هاي پالستيكي براي حفاظت تابلوها استفاده كرده بودند. شده بود

 ا

 
  واروارا كيلوولت٣/٦تابلوهاي  -١١شكل

 
ظرفيـت  .  و به تعداد دو دستگاه است كه در باالي ساختمان نيروگاه قراردارد            ای دروازهجرثقيل هاي اصلي نيروگاه از نوع       

. دهنـد  سـرويس مـي    اسـتاپ الگ ورودی       اين جرثقيل ها هم به نيروگاه و هم به دريچـه هـاي             . تن مي باشد   ١٢٥آنها  
 .نيروگاه فاقد جرثقيل ديگري مي باشد



 
  جرثقيل هاي نيروگاه واروارا-١٢شكل

 
ج فرسوده و بعضي از آنهـا از مـدار خـار        كليدخانه  تجهيزات  . متري نيروگاه قرار دارد   ٤٠فاصله  در   "حدودا kV٣٥كليدخانه  
 وصل مي شود، به پستهاي توزيع منتهي مي         kV١١٠تمام فيدرها به غير از يكي از آنها ،كه به يك كليدخانه             . مي باشند 

 . اطراف پست و حتي بر روي بعضي گنتريها و پايه ها از گياهان پوشيده شده است.شوند
 
 :تجهيزات مکانيکی -٢

 ٥/٧هايي با ظرفيت حدود    در طرح جديد توربينبودكه قرار  مگاوات ٥/٥ عدد توربين كاپالن عمودي با ظرفيت ٣تعداد 
 .مگاوات بهمراه تمام تجهيزات موردنياز جايگزين شوند

 
نياز به تعميـر و  ، تن مي باشد ١٢٥ ظرفيت هر كدام که دروازه ای عدد جرثقيل نيروگاه از نوع      ٢تعداد   •

هـاي سـد نيـز        اه براي مانور دريچـه    ها عالوه بر جابجايي تجهيزات نيروگ       اين جرثقيل . سرويس دارند 
 . شوند استفاده مي

هاي كمكي اعم از هواي فشرده، سيستم آب خنك كننده، سيستم آتش نشاني، سيسـتم                 تمام سيستم  •
 .  طراحي و جايگزين خواهند شد"مجددا... آب و  آوري زه تامين روغن، سيستم جمع

 

 
 سيستم گاورنر  -١٣شكل                   

 



 :يزات هيدرومكانيك سد مينگه چويرتجه) ج 
پوشـش   و    تجهيزات هيدرومكانيك سيستم آبگيـر نيروگـاه       : شامل چوير   مينگه تجهيزات هيدرومكانيك سيستم نيروگاهي   

 .باشد كه شرح تفصيلي آن در ادامه آورده شده است و ملحقات آن ميفلزي 
 
 : تجهيزات هيدرومكانيك سيستم آبگير نيروگاه-

 :باشد  شامل تجهيزات ذيل مي به ترتيب آبگير هر دهانه كهباشد  ميآبگير دهانه ٦اراي ورودي نيروگاه د
 

 كن و شيار مربوطه ؛ آشغال جمع -
 آشغالگيرهاي متحرك و شيار مربوطه؛ -
 تير باالبر مربوط به مانور آشغالگيرها ؛ -
 شود ؛ ده مياي كه بصورت مشترك براي مانور آشغال تميزكن و تير باالبر استفا جرثقيل دروازه -
 دريچه تعميراتي و شيار مربوطه ؛ -
 دريچه اضطراري و شيار مربوطه ؛ -
 هاي تعميراتي و اضطراري؛ پس دريچه سيستم باي -
هاي اضطراري مـورد   اي دوم كه بصورت مشترك جهت مانور دريچه تعميراتي و سرويس دريچه           جرثقيل دروازه  -

 گيرد ؛ استفاده قرار مي
 .دروليكيهاي هي اتاق تجهيزات سيستم -

 .شود كه در ذيل به توضيح هر يك از تجهيزات و ملحقات آنها پرداخته مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كن و شيار مربوطه آشغال جمع -١٤شكل



 
 
 
 
 
 
 
 

      
  دريچه تعميراتي و اضطراری و شيار مربوطه-١٥شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نگه چويرجرثقيل های دريچه های رأس نيروگاه مي -١٦شكل                   

 كن آشغال جمع) الف
آشغال تميزكن فاقـد    . باشد  پذير نمي   از اين دستگاه در چند سال گذشته استفاده نشده و در حال حاضر نيز مانور آن امكان                

هاي مربوط بـه قطعـه نگهدارنـده          گاه  تكيه. زدگي شده است    هايي از آن دچار زنگ      باشد و قسمت    پوشش رنگ مناسب مي   
 .ي قرار ندارندنيز در وضعيت مناسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dogging Device آشغال جمع کن -١٧شكل

 چرثقيل دروازه اي دريچه هاي تعميراتي

 چرثقيل دروازه اي آشغالگيرها



 آشغالگيرهاي متحرك) ب
 شـرايط   درانـد،   اند و مورد بازديد و تعمير قـرار نگرفتـه           با توجه به اينكه آشغالگيرها در تمام مدت بهره برداري مانور نشده           

 .نامطلوبي قرار دارند
 
 تير باالبر) پ

هـاي راهنمـا و مكـانيزم اتصـال           چـرخ . گ بوده و اغلب اجزاء آن دچار زنگ زدگي شـده اسـت            تير باالبر فاقد پوشش رن    
 .باشد  هاي مربوط به قطعه نگهدارنده چندان مناسب نمي گاه ها در وضعيت مناسبي قرار ندارند و تكيه قالب

 

 
  تير باالبر و نگهدارنده-١٨شكل 

 
 اي آشغالگيرها جرثقيل دروازه) ت

برداري سد از قطعات اين جرثقيل بعنوان قطعات يدكي جرثقيل   از كار افتاده است چون به گفته بهرهاين جرثقيل كامالً
. شود ريل مسير حركت سالم بوده و تنها آثار تخريب بتن در اطراف ريل ديده مي. دريچه تعميراتي استفاده شده است

پوشش رنگ در مواردي بطور كامل از بين رفته . رندها در مجموع رضايت بخش بوده اما احتياج به تعمير دا وضعيت چرخ
اتاقك باالي جرثقيل در برگيرنده سيستم موتور، ترمز، گيربكس، . شود هايي نيز در برخي نواحي ديده مي زدگي و زنگ

. باشد درام، سيم بكسل و جرثقيل زنجيري مونوريل، سيستم باز و بستن آشغال تميزكن و ساير ملحقات مربوطه مي
 اين اجزا به دليل عدم نگهداري مناسب دچار تخريب شده و بدليل وضعيت نامناسب حفاظت اتاقك با فضوالت تمامي

 سازه و تجهيزات قابل هاي زيادي در زدگي پوشش رنگ بطور كامل از بين رفته و زنگ. پرندگان پوشيده شده است
 .ار دارندبر در شرايط نامطلوبي قردر ضمن سيم بكسل و قالب باال. مشاهده است

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ها وضعيت چرخ -١٩شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها زدگي زنگ -٢٠شكل
 

 
 

 ها زدگي زنگ -٢١شكل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اتاقک جرثقيل-٢٢شكل
  تعميراتي دريچه) ث

هـاي اتصـالي       آببنـد السـتيكي دريچـه، پـيچ        .هاي افقي و عمودي با رسوبات انباشته شده است          كننده  فضاي بين تقويت  
 .پوشش رنگ دريچه بطور كامل از بين رفته است . هاي روبند بطور كامل تخريب شده است تسمهآببندها و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسوبات روی دريچه ها -٢٣شكل
و  هاي كناري كامال زنـگ زده  هاي فنري و چرخ چرخ. زدگي و پوسيدگي در نقاط مختلف دريچه قابل مشاهده است           زنگ

  .فشار گيرها نيز شرايط نامناسبي دارند
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي كناري  زنگ زدگي ها چرخ-٢٤شكل



. هاي رابط مربوط به سيستم مانور دريچه در برخي موارد تغيير تصوير داده و از حالت هم محوري خارج شده است ميله
هاي اتصالي  پين. شود در ضمن پوشش فلزي از بين رفته و زنگ زدگي و در مواردي هم پوسيدگي شديد مشاهده مي

 .اند ب باالبر بطور كامل زنگ زدهبط به دريچه و قالميله را
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي رابط مربوط به سيستم مانور دريچه ميله -٢٥شكل
 

 هاي اضطراري دريچه) ج
. باشد زدگي شروع به گسترش در تمام سطح آنها مي پوشش رنگ سيلندر سروموتورها در حال از بين رفتن بوده و زنگ

ها  باشد كه موجب افت فشار و حركت دريچه ت بسيار زياد روغن از سيستم آببندي مي اصلي سروموتورها نشمشکل
 .شود مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زدگي جک و ميله های رابط  زنگ)   بسروموتور و تکيه گاه  آن) الف  -٢٦شكل 
 

 .ترميم اساسي دارندها و در برخي نواحي بتن ثانويه مربوطه، تخريب شده و نياز به  قطعات ثابت مربوط به اين دريچه
 



 هاي تعميراتي و اضطراري اي دريچه جرثقيل دروازه) ح
 .باشد اي آشغالگيرها مي شرايط اين جرثقيل مشابه با شرايط جرثقيل دروازه

 
 هاي هيدروليكي اتاق تجهيزات سيستم) خ

ي اتاق بسيار كم و فضاي آن بسيار روشناي. اند ها نيز تقريباً از بين رفته راه دسترسي به اتاق مزبور مناسب نبوده و پله
 .هاي جديد جايگزين گردند   موجود ، الزم است با سيستم با توجه به قديمي بودن سيستم. كثيف و آلوده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هاي هيدروليكي  اتاق تجهيزات سيستم-٢٧شكل
 تجهيزات جانبي) د

هاي قطعـات و   گاه ها و تكيه هاي دسترسي، ساپورت ها و پله ننردبا: ها مانند تجهيزات جانبي مشاهده شده در كليه قسمت      
 .اندبطور كلي دچار آسيب ديدگي شده ... 
 
  پوشش فلزي و ملحقات آن-
 

 پوشش فلزي) الف
هاي اضطراري شروع شده و در داخل گالري با شيب ماليمي تا خروجـي گـالري ادامـه پيـدا                      پوشش فلزي بعد از دريچه    

باالدسـت شـير    (ي شيب مسير حركت لوله تند شده و در فضاي باز تا رسيدن به ورودي نيروگاه                 در خروجي گالر  . كند  مي
پوشش رنگ در حال از بين رفتن بوده و حتـي در مـوارد متعـددي پوسـيدگي فلـز در                      .يابد  ادامه مي ) اي اضطراري   پروانه



. شـود   مـي  اكـز نشـتي مشـاهده     متر علي الخصوص در قطعات ابتدايي پوشـش فلـزي و در مجـاورت مر                حدود چند ميلي  
همچنين ترميم رنگ برخي از قطعات در چند سال اخير انجام شده بود كه اين مسئله در حفظ پوشش فلزي بسيار مـوثر                       

 .بوده است
 

 
 زنگ زدگی پوشش فلزی -٢٨شكل

 
 اتصاالت قطعات) ب

. گردنـد    به يكديگر متصـل مـي      پوشش فلزي از قطعات متعددي تشكيل شده است كه بوسيله فلنج و اتصال پيچ و مهره               
بدليل از بين رفتن حالت آببندي اتصاالت و نشت آب، پوشش رنگ اكثر اين اتصاالت از بين رفته و شديداً دچار تخريب                      

 .اند زدگي شده و زنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زدگي اتصاالت زنگ -٢٩شكل
 

گـاه بـتن و عـدم جبـران ايـن             تكيـه شود، به دليل نشست       در ضمن در خروجي گالري و در محلي كه شيب لوله تند مي            
 .ها، اتصاالت ضعيف شده و نشتي ايجاد شده است هاي تنظيمي زير پايه نشست به كمك ورق

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )٣٤(تصوير

  برآبنشت از اتصاالت لوله  -٣٠شكل
 

 ها پايه) پ
ا بصـورت يـك رينـگ دو رديفـه          هـ   مجموعه سـازه پايـه    . هاي ثابت و لغزنده قرار گرفته است        پوشش فلزي بر روي پايه    

 سـانتيمتر   ٢٠هاي تنظيمي به ضـخامت حـدود          ها داراي ورق    هر كدام از اين پايه    . باشد كه دور لوله را فرا گرفته است         مي
ها تنظيم شيب مسير پوشش فلزي بوده است كه متأسفانه پـس از نشسـت سـازه مخـازن                     هدف تعبيه اين ورق   . باشد  مي

هاي لغزنده موجب انحراف لوله از مسـير و ايجـاد نشـتي     ت نگرفته و فشار وارد شده به پايه       گير، اين تنظيمات صور     ضربه
 .شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي ثابت و لغزنده پايه
 

 هاي ثابت و لغزنده پايه -٣١شكل
 



يار نـامطلوبي   هـا شـرايط بسـ       ها در بيرون گالري شرايط نسبتاً مناسبي دارند، اما در داخل گالري تعدادي از پايـه                 اين پايه 
 .اند  داشته و دچار تخريب نسبتاً شديد شده

 
  تجهيزات هيدرومکانيک نيروگاه واروارا)د

باشـد     و سيستم سرريز مـي      تجهيزات هيدرومکانيک سيستم آبگير نيروگاه     : شامل  واروارا تجهيزات هيدرومکانيک نيروگاه  
 .شود كه در اين قسمت شرح آنها آورده مي

 
 يك سيستم آبگير نيروگاه تجهيزات هيدرومكان-
 

 :باشند هر كدام از اين سه دهانه داراي تجهيزات ذيل مي. باشد مي) مجرا(سيستم نيروگاه داراي سه دهانه 
 

 دريچه تعميراتي رأس و شيارهاي مربوطه؛ -
 سيستم كنارگذر؛ -
 ؛)back flow(دريچه استاپالگ خروجي نيروگاه  -
 .اي جرثقيل دروازه -

 
  سيستم سرريز نيروگاه تجهيزات هيدرومكانيك-
 

 :باشد ها شامل تجهيزات ذيل مي هر كدام از اين دهانه. باشد سيستم سرريز نيروگاه داراي چهار دهانه مي
 

 دريچه تعميراتي رأس و شيارهاي مربوطه؛ -
 دريچه سرويس و شيارهاي مربوطه؛ -
 ؛)back flow(دريچه استاپالگ خروجي سرريز  -
 اي هاي دروازه جرثقيل -

 .يزات هيدرومكانيكي سد واروارا از نظر ظاهري مشابه تجهيزات مينگه چوير مي باشدوضعيت تجه
 

 مسايل و مشکالت
با توجه به اينكه بيش از نيم قرن از بهره برداري تجهيزات مي گذرد براي تداوم بهره برداري چنانكه مالحظه شد 

اي از   نقش نحوه نگهداري تجهيزات در بروز پارهنوسازي و انجام تعميرات اساسي اجتناب ناپذير است ولي از، مطمئن 
 انجام عدم. مواردي كه مربوط به پوشش ظاهري تجهيزات مي باشد" چشم پوشي كرد مخصوصانمي توان مسائل 

 .هاي هيدروليكي و جرثقيل ها شده است ها ، سيستم دوره اي منجر به تخريب در دريچهتعميرات و عمليات نگهداري 
 تأمين كننده بار پيك و تنظيم فركانس شبكه بيشتر بر نگهداري به عنوانجه به اهميت نيروگاه در شبكه بهره بردار با تو

 ژنراتور تعويض و نو شده اند و نگاه -و تعميرات واحدها تمركز داشته بطوريكه در سالهاي گذشته نيز فقط توربين
ده در پروژه اخير ايجاد هماهنگي بين  همين امر موجب ش كه استسيستمي به مجموعه تجهيزات وجود نداشته

نوسازي شده اند با تجهيزاتي كه امروز با تكنولوژي باالتر نصب خواهند شد مشكل باشد اين امر " تجهيزاتي كه قبال



ق كنترل جديد  زيرا سيگنالهايي كه براي منط. استدر مدرن سازي سيستم كنترل كل نيروگاه بيشتر مشهود" مخصوصا
شوند و ايجاد يكپارچگي در منطق كنترل را مشكل  از طرف سيستمهاي موجود تأمين نمي"  تمامامورد نياز هستند

 .ميسازد
عدم وجود نقشه هاي طبق ساخت و مدارك فني براي برخي قسمتها نيز مشكالت اساسي در تهيه اسناد مناقصه و 

در حاليكه . يم گيري ها را مشكل مي كردبرآورد كارهاي تعميراتي ايجاد نمود ، اين موضوع براي تجهيزات غرقاب تصم
در مرحله اجرايي نيز پيمانكار براي مسائل سازه اي ، نصب و جانمايي و ايجاد هماهنگي بين وضعيت موجود و 

 .هاي جديد احتياج به اين مدارك داشت طراحي
برخي اطالعات از طرفي وجود مغايرت بين نقشه هاي طبق ساخت و وضعيت موجود باعث شد تا براي استخراج 
 .پيمانكار تجهيزات منتظر دمونتاژ تجهيزات قديمي باشد كه اين امر منجر به بروز تأخير در پروژه گرديد

 ساخت و نصب را نشان ميدهد و الزم ،اين دو مورد فوق اهميت مستند سازي صحيح و كامل پروژه در مرحله طراحي
 .يت وافي و كافي بدهنداست تمام دست اندركاران پروژه ها به اين موضوع اهم

 
 بايد مراحلي از شناخت و توجيه تا IEEE , ENق با استانداردهاي بدر طرح ريزي پروژه هاي بهسازي و نوسازي مطا

در اين . اجرا طي شود كه عدم رعايت آن مي تواند منجر به افزايش هزينه هاي اجرايي و عدم دسترسي به اهداف گردد
براي دريافت وام تهيه شده بود نگاهي سيستماتيك و منظم به " صرفانه كارفرما كه پروژه نيز گزارش ناقص و عجوال

در نتيجه برخي موارد چنانكه ذكر شد در محدوده كار گنجانده نشده و هزينه نداشت  موجود ايرادات مسائل و مشكالت و
عالوه بر آن مواردي نيز . ده استهاي مرتبط نيز لحاظ نشده بود كه همين امر منجر به كاهش وام دريافتي از بانك ش

اين موارد عبارت عمده . بدون مطالعه فني و زيست محيطي لحاظ شده بود كه با ارائه نقطه نظرات مشاور حذف شدند
سد مخزن جناح چپ ) دايك(بودند از امحاء پوشش گياهي درون مخزن سد تنظيمي و يا افزايش ارتفاع بند خاكي 

   .آب مخزن و در نتيجه افزايش ظرفيت واحدها تنظيمي براي افزايش ارتفاع 
 

 :پيشنهاد
كه نشان هدف از اين نوشته معرفي پروژه و نشان دادن وضعيت تجهيزات بعد از يك دوره طوالني بهره برداري بود 

است دهنده اهميت عملكرد بهره بردار در نحوه تعميرات و نگهداري مي باشد و به نظر ميرسد به عنوان يك آموزه بهتر 
يا در ادبيات مصطلح همان كنترل پايداري و (برنامه هاي پنج يا دهساله براي تهيه گزارش هاي نوسازي و بهسازي 

ترتيب داده شود تا مطابق با استانداردهاي مربوطه اين امر مهم جهت تداوم مطمئن بهره برداري و حفظ ) عالج بخشي
 .اي ملي به سرانجام برسد هسرمايه


